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SANTRAUKA  

Diburienė M. Moterų veido apatinės dalies ir stuburo kaklinės dalies raumenų koregavimo 

efektyvumas, taikant Revitonica metodą. Darbo vadovas Doc. dr. Giedrė Kavaliauskienė, Klaipėdos 

Universitetas, Sveikatos mokslų fakultetas, Reabilitacijos katedra, kineziterapija II grupė, Klaipėda, 

2015 – 54 p. 

Bakalauro baigiamajame darbe analizuojamas Revitonica metodo efektyvumas. 

Tyrimo tikslas - įvertinti moterų veido apatinės dalies ir stuburo kaklinės dalies raumenų 

koregavimo efektyvumą, taikant Revitonica metodą. 

Tyrimo uždaviniai: 1) Ištirti moterų veido apatinės dalies bei stuburo kaklinės dalies raumenų 

elastingumą bei ilgį prieš kineziterapiją ir prieš Revitonica metodą. 2) Ištirti moterų veido apatinės 

dalies bei stuburo kaklinės dalies raumenų elastingumą bei ilgį po kineziterapijos po Revitonica 

metodo. 3) Palyginti kineziterapijos ir Revitonica metodo efektyvumą. 

Tyrimo metodika: kiekybinis tyrimas. Naudoti instrumentai: centimetrinė juostelė, goniometras, 

nuotraukos. Taikyta statistinė duomenų analizė. Tyrimo imtis – 30 respondentų. Tyrimas atliktas, 

laikantis etikos principų.  

Tyrimo rezultatai. Įrodytas Revitonica metodo efektyvumas. Po dvidešimties dienų treniruočių 

buvo stebimi rezultatai. Užfiksavome pagerėjimą koreguojant kramtomąjį raumenį, žandikaulio 

kampą, stuburo kaklinę dalį bei kaklo šoninį lenkimą. Tai įrodė ir statistinė duomenų analizė. 

Išvados: 1) Prieš kineziterapiją ir prieš Revitonica metodą nustatytas abiejose grupėse 

dalyvaujančių tiriamųjų amžiaus, kaklo šoninio lenkimo laipsnio, apatiniojo žandikaulio kampo 

laipsnio, kramtomojo raumens ilgio bei stuburo kaklinės dalies ilgio homogeniškumas (p>0,05).  

2) Tyrimo metu nustatyta, kad kineziterapija (veido mimikos bei pečių juostos koregavimo 

pratimai) nėra efektyvūs, siekiant didinti raumenų elastingumą bei ilgį, kadangi tik vienu atveju iš 

keturių – tiriant kaklo šoninį lenkimą įvyko daliniai dinaminiai pokyčiai.  

Tyrimo metu nustatyta, kad Revitonica pratimai yra efektyvūs, siekiant didinti raumenų 

elastingumą bei ilgį (p ≤ 0,05). 

3. Palyginimus tyrimo rezultatus, kai buvo vertinama kramtomojo raumens, apatinio žandikaulio 

kampo, stuburo kaklinės dalies ilgio ir kaklo šoninio lenkimo pasikeitimų dinamika, nustatyta, kad 

Revitonica metodo taikymas yra efektyvesnis už kineziterapiją (p ≤ 0,05). 

 

Raktažodžiai: raumenų koregavimas, Revitonica, kineziterapija 

 

 

 



 
 

SUMMARY 

 

Diburienė M. The effectiveness of lower facial and spinal neck muscular adjustment on women 

using the Revitonica method. Work supervisor Doc. dr. Giedrė Kavaliauskienė, Klaipėda 

University, Health science faculty, Rehabilitation department, Physical therapy group II, Klaipėda, 

2015 – 54 p. 

The effectiveness of the Revitonica method is analyzed in this final Bachelor degree work.  

The goal of this study is to evaluate the effectiveness of lower facial and spinal neck muscular 

adjustment on women using the Revitonica method.  

Study goals include: 1) Analysis of women lower facial and spinal neck muscle length and 

elasticity before physical therapy and appliance of the Revitonica method. 2) Analysis of women 

lower facial and spinal neck muscle length and elasticity after physical therapy and appliance of the 

Revitonica method. 3) Comparison of physical therapy and Revitonica method effectiveness. 

Study methodic: quantitative studies. Used instruments include a centimeter band, goniometer, 

photographs. A statistical analysis of acquired data from 30 respondents was applied to the overall 

study. All ethical principals were followed during the course of the study.  

The effectiveness of the Revitonica method was proven after initial observation of the end of a 

twenty day training course. An improvement in the adjustment of muscles of mastication, mandible 

angle, spinal neck area and sideways neck bending was noted which was backed up by the 

statistical data analysis. 

Conclusions: 1) Both groups were diagnosed with neck sideways bending amplitude, mandible 

angle amplitude, muscle of mastication length and spinal neck area length homogeneity before 

physical therapy and the use of the Revitonica method (p>0,05). 2) During the course of the study it 

was established that physical therapy (facial mimic and shoulder band adjustment exercises) is not 

effective in trying to increase muscle elasticity and length since only in one case out of four 

studying the neck sideways bending was the change partially dynamic. During the course of the 

study it was established that Revitonica exercises were effective in increasing muscle elasticity and 

length (p ≤ 0,05).3. After comparing the study results of the muscle of mastication, mandible angle, 

spinal neck area length and neck sideways bending dynamic changes it was established that the 

Revitonica method is more effective than physical therapy (p ≤ 0,05). 

 

Keywords: muscular adjustment, Revitonica, physical therapy 
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ĮVADAS 

 

Temos aktualumas ir problema. Šiuolaikinėje visuomenėje, dėl mokslo, technologijų, 

medicinos plėtros, žmogaus gyvenimas tapo patogesnis, išaugo jo trukmė. Techninė pažanga labai 

palengvino mūsų gyvenimus: transportas, kuris atveža mus į tinkamą vietą, buitinė technika, kuri už 

mus viską daro. Mums nereikalingos jokios pastangos, norint kažką padaryti - technologinė pažanga 

viską už mus atlieka. Kaip bebūtų gaila - už komfortą ir techninę pažangą žmogaus vis tiek turi 

sumokėti nemažą kainą - mūsų kūnas didžiąją laiko dalį nejuda. 

Hipodinamija arba dar kitaip vadinama hipokinezija tapo XXI amžiaus liga. Įvairaus 

amžiaus žmonės yra priversti didžiulę laiko dalį praleisti sėdėdami mokyklos suoluose ar darbo 

kabinetuose prie kompiuterių. Jei prie viso to pridursime tai, jog mūsų mityba nėra subalansuota, 

mažai laiko leidžiame gryname ore, sistemingai nesimankštiname, dėl nepatogių darbo sąlygų daug 

laiko būname statinėse pozose – gauname „dovanų“ įvairiausius stuburo pažeidimus.  

Ilgalaikė stuburo apkrova, esant silpnai raumenų sistemai netrunka iššaukti įvairiausius 

stuburo pažeidimus ir, pirmiausiai, kaklinėje jo dalyje. Tai neigiamai veikia raumenų sistemos 

darbą, centrinę nervų sistemą, medžiagų apykaitą bei kraujotaką.  

Kaip žinia, kaklas – tai jungiamasis „tiltas“, per kurį į mūsų veido raumenis, odą patenka 

vitaminai, fermentai, maitinamosios medžiagos, deguonis.  Po sutrumpėjusiu kaklu „slepiasi“ 

stuburo slankstelių kompresija, galinti iššaukti tarpslankstelinių diskų deformaciją, o kartu su jais ir 

nervinių galūnių suspaudimą, raumenų disbalanso atsiradimą – limfmazgių ir sausgyslių spazmus. 

Deformuojantis stuburo kaklinei daliai, blogėja sveikata, kas visada, ankščiau ar vėliau, atsispindi 

veide. Kaklas yra neatsiejamas nuo veido. 

Šiandien Natalijos Osmininos autorinio metodo Revitonica efektyvumas profilaktinėje 

kaklinės stuburo dalies korekcijoje nepakankamai ištyrinėtas. 

Nežiūrint į tai, kad šis metodas skirtas daugiau išorinėms estetinėms problemoms spręsti, 

jame daug dėmesio skiriama funkcinei kaklinės stuburo dalies būklei koreguoti. Juk fiziologija 

teigia, kad sveikas stuburas, gera laikysena - tai geras raumenų balansas, aktyvi kraujotaka, limfos 

sistema, kas yra raktas į žmogaus grožį ir jaunystę. Pavyzdžiui, apatinės veido dalies deformacijų 

atsiradimui labai didelę įtaką turi stuburo kaklinės dalies pakitimai. Siekiant pašalinti ir užkirsti 

kelią su amžiumi atsiradusioms veido deformacijoms, pirmiausiai, reikia subalansuoti stuburo 

kaklinės dalies raumenis, atkurti jų elastingumą bei ilgį. 

Darbo tikslas - įvertinti moterų veido apatinės dalies ir stuburo kaklinės dalies raumenų 

koregavimo efektyvumą, taikant Revitonica metodą. 
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Darbo uždaviniai: 

1. Ištirti moterų veido apatinės dalies bei stuburo kaklinės dalies raumenų elastingumą bei ilgį 

prieš kineziterapiją ir prieš Revitonica metodą. 

2. Ištirti moterų veido apatinės dalies bei stuburo kaklinės dalies raumenų elastingumą bei ilgį 

po kineziterapijos ir po Revitonica metodo. 

3. Palyginti kineziterapijos ir Revitonica metodo efektyvumą. 

Darbo metodai: 

1. Mokslinės literatūros analizė, palyginimas ir apibendrinimas 

2. Fotodokumentacija 

3. Goniometrija  

4. Matavimas 

5. Statistinių duomenų analizė. 

Objektas: veido apatinės dalies ir stuburo kaklinės dalies raumenų koregavimo efektyvumas 

Subjektas: moterys  
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I. STUBURO KAKLINĖ DALIS IR JOS REIKŠMĖ APATINĖS VEIDO 

DALIES RAUMENŲ DEFORMACIJAI  

1.1. Stuburo kaklinės dalies įtaka veido raumenims 

 

Stuburas – tai sudėtinga sistema, sudaryta iš daugybės dalių: kaulų, sąnarių, raumenų, 

fascijų. Stuburas (1 priedas) susideda iš 33 – 34 slankstelių. Stubure skiriamos penkios dalys: 

kaklinė, krūtininė, juosmeninė, kryžmeninė ir uodeginė. Kaklinę dalį sudaro septyni kaklo 

slanksteliai, krūtininę – dvylika krūtinės slankstelių, juosmeninę – penki juosmens slanksteliai, 

kryžmeninę – penki kryžmens slanksteliai. Pastarieji yra suaugę į vieną kaulą – kryžkaulį. Uodeginę 

dalį sudaro  4 – 5 rudimentiniai uodeginiai slanksteliai. Jie visi kartu yra suaugę į vieną kaulą – 

uodegikaulį. Kiekvienas slankstelis turi į priekį atkreiptą masyvų kūną ir atgal nukreiptą lanką. Tarp 

kūno ir lanko yra slankstelio anga. Per visą stuburą iš šių angų susidaro stuburo kanalas. Jame yra 

nugaros smegenys. Tarp gretimų slankstelių lankų susidaro tarpslankstelinės angos, pro kurias eina 

nervai ir kraujagyslės (Anusevičienė ir kt., 2014, 49 p.). 

Stuburo biomechanika funkciniu stuburo vienetu laiko biokinematinę porą, sudarytą iš 

dviejų slankstelių ir juos jungiančių jungčių. Šios poros priekinę dalį sudaro sujungti dviejų 

slankstelių kūnai, tarpslankstelinis diskas ir priekinis bei užpakalinis išilginiai raiščiai. Šiai daliai 

labiau būdinga atramos funkcija. Stuburo biokinematinės poros užpakalinėje dalyje, kurią sudaro 

atitinkamų slankstelių lankai, ataugos, tarpslanksteliniai sąnariai ir raiščiai, yra ryškesnė judėjimo 

funkcija. Dviejų gretimų slankstelių sąnariai, raiščiai ir tarpslankstelinis diskas leidžia truputį judėti, 

bet visų 24 tarpslankstelinių jungčių judesiai suteikia stuburui gana didelį lankstumą. Stuburo 

judrumą galima apibūdinti trimis viena kitai statmenomis judėjimo ašimis: apie skersinę ašį 

strėlinėje (sagitalinėje) plokštumoje vyksta stuburo lenkimas, flexio, s. anteflexio ir tiesimas 

extensio, s. retroflexio; apie strėlinę (sagitalinę) ašį kaktinėje (frontalinėje) plokštumoje atliekamas 

šoninis lenkimas, flexio lateralis, s. lateroflexio; per vertikalią ašį, einančią per slankstelių 

minkštiminį branduolį, atliekamas sukimas arba pasisukimas, rotatio, s. torsio et retrotorsio. Be to, 

per vertikalią ašį dar galimi spyruokliavimo judesiai. Pavienės stuburo vietos nėra vienodai 

lanksčios, be to, kiekvienai daliai būdingesni tam tikri judesiai (Stropus ir kt., 2013, 48 p.).  

Slankstelių apimtis ir kaulo stiprumas didėja iš viršaus žemyn – nuo pirmojo kaklo 

slankstelio iki paskutiniojo juosmens. Tai lemia skirtinga atskirų stuburo segmentų veikla. 

Juosmens slanksteliai turi būti tvirtesni ir masyvesni negu kaklo, nes jiems tenka kur kas didesnis 

statinis krūvis. Kaklo slanksteliai, priešingai, turi būti judresni (Hesas ir kt., 2005, 5 p.). 

Žmogaus stuburas yra lankstus, nes to reikia sudėtingiems ir tiksliems judesiams atlikti. 

Kaip visuma stuburas yra pakankamai lankstus, kad galėtų suktis ir lenktis, nors judesio amplitudė 

tarp atskirų slankstelių yra labai maža. Stuburo judesiai leidžia žmogaus šonkauliams kilti ir leistis 
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mums įkvėpiant ir iškvėpiant. Stuburo lankstumas neturi įtakos stiprumui: jis pakankamai stiprus, 

kad būtų atrama galvai ir sudarytų pagrindą, prie kurio prisitvirtinę raumenys, leidžiantys judinti 

apatines galūnes (Sutcliffe, 2013, 14 p.).  

Dėl stuburo svarbos žmogaus sveikatai nesuabejojama ir apie tai rašo daugybė autorių, 

tačiau nėra tiek daug informacijos apie stuburo kaklinės dalies įtaką veido raumenims bei visai 

kaukolei.  

Žmogaus organizmas yra vientisa sistema. Bloga vienos jo dalies būklė atsispindi kitoje, 

o ypač veide. Veidas ir kaklas yra neatsiejami, o pastarasis atlieka labai svarbų vaidmenį formuojant 

patrauklią išvaizdą. Sudėtinga turėti sulinkusį, suglebusį kaklą, tačiau džiaugtis patraukliai 

atrodančiu veidu – dailiu, proporcingu, turinčiu taisyklingą apatiniojo žandikaulio liniją. Kūno ir 

veido jungiamoji dalis yra kaklas, nuo kurio priklauso kraujo bei limfos apykaita galvoje. Grakštus, 

taisyklingą fiziologinį linkį turintis kaklas bei proporcingas veidas nuo senų senovės buvo laikomas 

grožio etalonu. Šio teiginio pavyzdys yra senovės Egipto gražuolė Nefertitė (2 priedas). 

Atlikti tyrimai rodo, kad smilkininio apatinio žandikaulio sąnario funkcijos sutrikimai 

yra susiję su stuburo kakline dalimi (Cuccia ir kt., 2009, 61 - 66 p.). Didelis procentas pacientų, 

kuriems yra būdingas smilkininio apatinio žandikaulio sąnario funkcijos sutrikimas, taip pat turi ir 

stuburo kaklinės dalies sutrikimų ypač lyginant su  pacientais,  neturinčiais  SAŽS  funkcijos  

sutrikimų -  kuo stipresni  SAŽS  funkcijos  sutrikimai,  tuo  stipresni  kaklinės  stuburo  dalies  

sutrikimai  (Bevilaqua – Grossi ir kt., 2007, 259-264 p.). 

Kaip pabrėžia N. Osminina (2010, 195 p.) kaklo raumenų hipertonusas nulemia ankstyvą 

veido senėjimą, nes raumenų spazmai blokuoja kraujo ir visų reikiamų medžiagų patekimą į veido 

raumenis. 

Nussio (Nussio, 2008, 37 p.) taip pat papildo, jog stuburo kaklinė dalis yra glaudžiai 

susijusi su kaukole, ją dengiančiais raumenimis bei galvos kraujotaka. Kaklas – tai svarbiausia 

žmogaus kūno dalis. Jo raumenys padeda lankstyti galvą pirmyn ir atgal. Tai zona nuo pirmojo iki 

septintojo stuburo slankstelio. Šioje zonoje stipriausiai atsispindi rūpesčiai ir fizinis nuovargis. 

Straipsnyje „Dantų sąkandžio klasės, galvos padėties ir viršutinės kūno dalies laikysenos 

sąsajos“ (Jurgelaitienė, 2010, 2 (3)) taip pat yra aprašytas atliktas tyrimas šia tema. Tyrimo tikslas – 

nustatyti sąsajas tarp dantų sąkandžio klasės, galvos padėties ir viršutinės kūno dalies laikysenos. 

Buvo tiriami 52 asmenys, suskirstyti į dvi amžiaus grupes: I – 20 – 28 m.; II – 45 – 49 m. Pastebima 

tendencija, kad tarp ydingos dantų sąkandžio klasės tiriamųjų dažnesni ir kaklinės stuburo dalies 

laikysenos pokyčiai.  

Anot Skaidros Valiukevičienės (Valiukevičienė , 2014, Nr. 8 (71) 18 p.) veido oda – 

žmogaus vidaus organų ir kitų ligų atspindys. Pakitusi odos būklės turi daug sąsajų su vidaus 

medicina.  
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R. Žumbakytė ir kiti autoriai (Žumbakytė ir kt., 2008) pastebi, jog raumenų jėgos 

pusiausvyros sutrikimai lemia kūno funkcijos ir struktūros pokyčius.  

Fricton (Friction, 2005,  31 - 36 p.) pastebi, kad koreguojant kramtomųjų raumenų 

nulemtos apatiniojo žandikaulio pakitimus yra efektyvi kineziterapija, tempimo bei stabilizavimo 

pratimai, ypatingai stuburo kaklinei daliai.  

Kerry  (Kerry,  2011,  169 - 181 p.) teigia, kad trapecinių raumenų skausmai yra 

tiesiogiai susiję su apatiniojo žandikaulio bei smilkininio apatiniojo žandikaulio sąnario 

problemomis. 

N. Osminina (Ревитоника: Повернуть время вспять 2011, 40 - 42 p.) išsamiai aiškina, 

kodėl jauna veido struktūra tiesiogiai priklauso nuo kaklo būklės. Jos manymu,  šis neįprastas 

faktas, pirmiausiai, susijęs su tuo, kad stuburo kaklinės dalies būklė vaidina didžiulį vaidmenį 

aprūpinant veido raumenis krauju, o antra, nuo jos priklauso, kaip veido oda bus aprūpinta visomis 

reikalingomis medžiagomis. Ji teigia,  kad daugelis kaklą vertina tik iš estetinės pusės – jo odos 

lygumą ir neatkreipia dėmesio į kaklo pagrindinę – transportavimo funkciją. Tik per kaklą, jo 

kraujagyslėmis, einančiomis į galvą ir tuo pačiu veidą nukeliauja visi vitaminai, mikroelementai, 

deguonis, fermentai, kurie yra sintetiname žmogaus organizme. 

Norint suprasti kaklo globalinę reikšmę veidui, atkreipkime dėmesį į  biomechaninius  

priežasties – pasekmės ryšius.  

1. Spazmuoti kaklo raumenys blokuoja limfmazgių darbą, kas apsunkina limfos ir kitų vidinių 

skysčių tekėjimą. Toks procesas sąlygoja perteklinių skysčių užsistovėjimą, susikaupimą 

vidurinėje-apatinėje veido dalyse. Skysčių sankaupos provokuoja apatinės veido dalies 

apdribimus. 

2. Kaklo srityje yra susikoncentravęs didelis kiekis kraujagyslių, kurios veido odą aprūpiną 

subalansuotu maitinančiu kokteiliu. Kaklo raumenų spazmai sutrikdo kraujotakos darbą ir  

„šviežio“ kraujo pritekėjimą. Dėl šios priežasties sutrinka  medžiagų apykaita veide, o 

kietėjantys audiniai formuoja veido raukšles. 

3. Sutrikus medžiagų apykaitai, stuburo kalinėje dalyje formuojasi „druskos“. Jų sankaupos, 

kaip paaiškėjo, pavojingos tik kaklinėje dalyje, nes šioje zonoje randasi smegenis 

maitinančios arterijos, kurias tos „druskos“ ir užspaudžia. Netgi minimalus smegenų 

aprūpinimo krauju sutrikdymas sąlygoja silpnumą, dirglumą, blogą miegą, galvos svaigimą, 

galvos skausmą, migreną. Ir visa tai kenkia veido grožiui. 

4. Stuburo kaklinė dalis siunčia elektros impulsus daugiau kaip 70 veido raumenų per galvos 

smegenis. Spazmuoti slanksteliai  blokuoja ne tik kraujagysles, bet ir nervines skaidulas. To 

pasėkoje atrofuojasi veido raumenys, pagreitėja viso kaukolės raumenų „karkaso“ 

deformaciją.  
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5. Stuburo kaklinės dalies deformacija – hiperlordozė, sąlygoja slankstelių pasislinkimą į kaklo 

gilumą ir atitinkamai viso kaklo pasislinkimą į priekį. Rezultate, išryškėja veido ovalo 

pakitimai, susiformuoja pagurklis. 

6. Platizma – paviršinis kaklo raumuo, dengia ne tik kaklą, bet ir smakrą ir siekia apatinę lūpą. 

Pažeidus raumenų balansą, platizma nuslenka žemys, paskui kitus deformuotus kaklo 

raumenis ir tempia su savimi apatiniąją veido dalį. Todėl dingsta ryški smakro, ovalo linija ir 

atsiranda apatinės veido dalies apdribimai.  

Apibendrinant galima teigti, kad skirtingų autorių įvairiuose šaltiniuose pateikiamas 

stuburo apibūdinimas bei jo funkcijos išaiškinimas yra panašūs ir teigia, kad stuburas yra 

reikalingas tiksliems ir sudėtingiems judesiams atlikti, apsaugo stuburo smegenis bei nervus, 

atsakingas už skausmus tam tikrose kūno vietoje ir yra sveikatos pagrindas. Yra matoma sąsaja tarp 

stuburo kaklinės dalies bei kaukolės. Taip pat galima teigti, kad kaklas, atlieka pagrindinę – 

transportavimo funkciją. Kraujagyslėmis, einančiomis į galvą ir tuo pačiu veidą „pernešami“ visi 

vitaminai, mikroelementai, deguonis, fermentai, kurie yra sintetinami žmogaus organizme. Taip pat 

galima daryti išvadą, kad glaudi sąsaja yra ne tik tarp veido bei kaklo, tačiau ir tarp veido ir viso 

kūno. Veide atsispindi viso organizmo sveikata. 

 

1.2. Veido bei kaklo raumenys ir jų funkcija 

 

Etimologiškai žodis „raumuo“ yra kilęs iš lotyniško mažybinio žodžio „musculus“, kuris 

reiškia „pelytė“ (Nussio, 2008, 26 p.). 

Raumenys yra unikalus mūsų organizmo organas, galintis atsijauninti (Osminina, 2012, 

14 p.). 

Raumenų darbas lemia žmogaus kūno ir visų organų judesius. Pagrindinė raumenų 

funkcija – susitraukimas (Zachovajevas, 2012, 6 p.). 

Apie raumenų svarbą yra parašyta mokomųjų knygų, straipsnių ir kitos įvairios 

literatūros, tačiau svarbiausia informacija apie raumenis, jų funkciją, veikimo principus yra ta pati.  

Žmogus, tik kaulų dėka negalėtų judėti, jam yra reikalinga raumenų ir sąnarių pagalba. 

Žmogaus kūno raumenų masė gana didelė – 30 – 50 %, jų veiklai reikalinga energija (Dadelienė, 

2008, 12 p.).  

Mūsų kūnas yra sudarytas iš 650 griaučių prisitvirtinusių raumenų, kurie duoda impulsą 

atlikti judesius. Kaulų – raumenų sistemą sudaro raumenys, kaulai, sąnariai, sausgyslės, raiščiai bei 

kremzlės. Kūnas juda ne dėl atskirų raumenų, bet sąlygojamas daugelio raumenų grupių. Tai tvirtas, 

elastinis audinys, kuris ištempia kaulus judant.  

Yra skiriami trys raumenų tipai: 
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1) Griaučių raumenys.  

2) Lygieji raumenys. 

3) Širdies raumuo. (Nussio, 2008, 26 p.). 

1 lentelė. Raumenų tipai 

Griaučių raumenys Šio tipo raumenys tvirtinasi prie rankų, kojų, pilvo, krūtinės, kaklo bei 

veido kaulų. Griaučių raumenys dar yra vadinami ruožuotais raumenimis, 

nes yra sudaryti iš skaidulų, kurios turi horizontalias juosteles, pastarosios 

atrodo ruožuotos ir matomos tik per mikroskopą. Šios grupės raumenų 

dėka kūnas gali judėti. Jų judesius galima kontroliuoti, jie priklauso nuo 

mūsų valios. 

Lygieji raumenys Jie yra sudaryti iš lygiųjų skaidulų. Šią raumenų grupę automatiškai 

kontroliuoja vegetacinė nervų sistema. Lygieji raumenys susitraukia lėčiau 

nei griaučių raumenys, tačiau jie gali ilgiau išlikti susitraukę, ne taip greitai 

pavargsta. Vienas iš lygiųjų raumenų pavyzdžių yra skrandžio ir žarnų 

sienelės 

Širdies raumuo Jis randasi tik širdyse, kaip ir lygieji, tai nevalinis raumuo. Jo stiprūs ir 

ritmiški judesiai stumia kraują į išorę. Susitraukimo ritmą kontroliuoja 

nervų sistemą, nesvarbu ar kūnas yra aktyvus ar pasyvus. Širdies raumuo 

automatiškai susitraukia 100000 kartų per dieną 

Šaltinis. Nussio E. M. 2008. Raumenų tempimo mankšta. 26 p. 

 

Osminina (2012, 14 - 15 p.) cituodama V. Nazarovą, teigia, kad daugybė raumenų, 

paviršinių ir giliųjų, stambiųjų ir smulkiųjų, yra atsakingi ne tik už mimiką, bet ir, kaip mano 

dauguma mokslininkų, dalyvauja mūsų smegenų kraujo apytakos sistemoje. Kaip judėjimas būtinas 

mūsų kūnui, taip jis būtinas ir mūsų veidui... Dauguma galvos raumenų (vadinamieji mimikos 

raumenys), skirtingai nei kūno raumenys, turi vieną svarbią ypatybę: jie nejudina jokių sąnarių ar 

kaulų. 

 

Veido raumenys 

Veido raumenys yra skirstomi į mimikos ir į kramtomuosius (3 priedas). Mimikos 

raumenys yra išsidėstę po oda.  Jie vienu savo galu tvirtinasi prie kaukolės kaulų arba fascijų, o kitu 

prie odos. Kramtomieji raumenys randasi giliau, jie abiem savo galais tvirtinasi prie kaukolės kaulų. 

Abiejų rūšių veido raumenys pavadinimus įgijo dėl savo funkcijos. Atliekant įvairias veido mimikas 

– šypsantis, suraukiant kaktą, pakeliant antakius ir kt. aktyviai dirba mimikos raumenys.  
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Kramtymo metu veikia kramtomieji raumenys. Jie taip pat dalyvauja žiovaujant ir 

judinant apatinįjį žandikaulį.  Mimikos raumenys sudaro didžiąją dalį veido raumenų, tuo tarpu 

kramtomieji raumenys yra tik keturi – smilkininis, kramtomasis, vidinis ir šoninis sparniniai 

raumenys. Visi kramtomieji raumenys yra poriniai. 

Mimikos raumenys yra šie: žiedinis akies raumuo (porinis), antakinis raumuo (porinis), 

kaktos raumuo (porinis), piramidinis raumuo (neporinis), nosies sparnelio ir viršutinės lūpos 

keliamasis raumuo (porinis), viršutinės lūpos keliamasis raumuo (porinis), mažasis skruostinis 

(porinis), didysis skruostinis (porinis), žandinis (porinis), žiedinis burnos (neporinis), smarkinis 

(porinis), burnos kampo nuleidžiamasis (porinis). (Kriščiūnas ir kt., 2008). 

Veido raumenų funkcija, fiziolognės bei anatominės savybės nulemia ir jų deformaciją. 

Kramtomųjų raumenų hipertonusas iššaukia veido ovalo pakitimus, su amžiumi išnyksta 

taisyklingas apatiniojo žandikaulio kampas. 

Mimikos raumenų spazmai nulemia raukšlių atsiradimą įvairiose veido zonose. 

Kiekvienas raumuo ar raumenų grupė yra atsakinga už tam tikrą raukšlę ar veido ovalo pakitimus. 

(Osminina, Revitonica: Повернуть время вспять, 2011, 105-106 p.). 

Kaklo raumenys 

Kaklo raumenys yra skirstomi į paviršinius, poliežuvinius ir giliuosius (4 priedas). 

Paviršiniams kaklo raumenims priklauso poodinis raumuo ir galvos sukamasis. Poodinis raumuo 

raumuo užima visą kaklo poodį ir įtempia odą. Galvos sukamasis raumuo yra stipriausias ir 

didžiausias iš kaklo raumenų. Susitraukdamas iš vienos pusės jis suka galvą į priešingą pusę, o 

susitraukdami abu – atlošia galvą. Poliežuviniai raumenys yra viršutinius ir apatinius. Viršutiniai 

poliežuviniai raumenys išsidėstę tarp apatiniojo žandikaulio bei poliežuvinio kaulo. Jie kelia 

poliežuvinį kaulą bei nuleidžia apatinįjį žandikaulį. Apatiniai poliežuviniai raumenys yra žemiau 

poliežuvinio kaulo, įsitvirtinę tarp pastarojo ir krūtinkaulio. Jie traukia poliežuvinį kaulą ir gerklas 

žemyn. Gilieji kaklo raumenys yra stuburo kaklinės dalies priekyje. Jie išsidėstę dviem grupėmis: 

lateraline ir medialine. Gilieji kaklo raumenys lenkia stuburo kaklinę dalį ir galvą bei kelia I ir II 

šonkaulius (Anusevičienė, ir kt. 2014, 79 p.). 

Apibendrinant galima teigti, kad raumenys nėra vien tik žmogaus judamojo aparato dalis. 

Jie dalyvauja kraujo apytakos sistemoje ir nenutrūkstamoje nervų veikloje. Veido mimikos 

raumenys ypatingi tuo, kad vienu galu tvirtai jungiasi prie kaulų, kitu – prie odos arba audinio 

gleivinės. Dėl šios priežasties džiūdami ir trumpėdami sukelia įvairias deformacijas, kurias 

aptarsime sekančiame skyriuje.  
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1.3. Dažniausiai pasitaikančios stuburo kaklinės dalies ir veido apatinės dalies raumenų 

deformacijos 

  

Kaklo slankstelių sindromas 

Kaklo slanksteliai yra jautriausias viso stuburo segmentas. Jo raumenys ir raiščiai 

silpnesni nei kitų stuburo segmentų, o dar turi išlaikyti galvos svorį. Todėl reliatyviai per anksti 

susidėvi viduriniai ir apatiniai kaklo judėjimo segmentai. Nuolatiniai ydingi krūviai, pavyzdžiui, 

visą laiką dirbant palenkus galvą ir pečius, monotoniškas darbas su įvairiais prietaisais ar 

įrengimais, dar labiau sunkina jau esančius negalavimus. Tipiškas pavyzdys – „sekretorės liga“, kai 

valandų valandas rašoma sėdint ant netinkamos kėdės ar prie blogai sukonstruoto rašomosios 

mašinėlės stalelio. Po kurio laiko pradeda skaudėti sprandą, lyg kas lanku suveržia galvą, maudžia 

visą  kaklą, kartais ima niežėti ir tirpti rankos. Ir tai dar ne viskas: akyse pradeda mirgėti, spengia 

ausyse, svaigsta galva. Visa tai vyksta dirginant nervų šakneles slankstelių angelėse pertempus 

kaklo, krūtinės ar sprando raumenis. Tačiau ne tik sekretorės kamuoja ši negalia. Panašūs požymiai 

gali pasireikšti ir kitiems žmonėms, kai tenka dirbti priverstine poza, ypač namų šeimininkėms 

(Hesas ir kt., 2005, 19 p.). 

Kaklo distonija (spazminė kreivakaklystė) 

Kaklo distonija dar vadinama spazminė kreivakaklystė arba tortikoliu. Tortikolis reiškia 

„iškrypęs kaklas“. Šiai ligai būdingas patologiškas kaklo pakrypimas į vieną pusę, o smakro 

pakrypimas į priešingą. Šiuos požymius taip pat, dažniausiai, lydi galvos arba kaklo skausmas, 

sustingę ir įsitempę kaklo raumenys, į viršų pakilęs vienas petys. Ligą dažniausiai sukelia minkštųjų 

audinių sudirginimas arba pažeidimas. Dažnai pasitaikančios priežastys yra sėdėjimas neįprastoje 

padėtyje, organizmo reakcija į šaltį ( būnant skersvėjyje), taip pat dėl netaisyklingos laikysenos 

dirbant kompiuteriu ar nešant sunkų svorį. Retkarčiais pagrindinė ligos priežastis gali būti kaklo 

slankstelių trauma. Kaklo distoniją gali sukelti viršutinių kvėpavimo takų arba gerklės infekcija. 

Polinkis į spazminę kreivakaklystę gali būti paveldimas -  vadinamasis spazminis tortikolis, jį 

iššaukia raumenų spazmai vidutiniame amžiuje (Sutcliffe 2013, 80 p.). 

Kaklo hiperlordozė 

Kaklo sritis, susidedanti iš 7 slankstelių, normaliai turi būti truputį palinkusi į priekį. 

Deformuojantis stuburui, jis įdumba, keičia statiką, dėl to nedidelis fiziologinis išlinkimas 

hipertrofuojasi ir kaklo slanksteliai pradeda tarsi dubti į kaklo vidų. Taip pat diskai tarp stuburo 

slankstelių susiploja, kaklas sutrumpėja.... Kaklas sutrumpėja ir dėl pečių raumens spazmų (dėl 

netaisyklingos laikysenos, nervinės įtampos, peršalimo). Tokiu atveju pečiai lyg ir pakyla iš už 

nugaros, pasidaro kieti ir skausmingi. Dažnai tokios kaklo srities deformacijos pablogina visos 

apatinės veido dalies aprūpinimą krauju, o dėl to visiškai prarandama aiški ovalo linija, apdrimba 
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kaklo oda arba atvirkščiai - pasmakrėje susikaupia daug riebalų. Šių deformacijų priežastis ir 

pasekmė yra kaklo raumenų, daugiausia tų, kurie laiko poliežuvinį kaulą, raumenų ir jungiamojo 

audinio plėvės dibalansas (Osminina, 2012, 18-19 p.).  

Veido kramtomųjų raumenų deformacija 

Sveikiems raumenims yra būdinga nedidelis tonusas, tai fiziologiškai normalus raumenų 

tonusas. Daugeliu atveju, raumenų balansas yra sutrikdomas. Tai nulemia daugybė faktorių, iš kurių 

pagrindiniai yra du: 

1) Psichoemociniai faktoriai ( stresas) 

2) Fizikiniai ( traumos, senėjimo proceso nulemtos deformacijos) 

Išnykus normaliam raumenų balansui, jie spazmuojasi ir trumpėja. Tai vadinama 

raumens hipertonusu. Trumpėjant raumenims, keičiasi ir veido odos būklė. Ji bando prisitaikyti prie 

sutrumpėjusių raumenų, tačiau dėl elastingumo trūkumo, galiausiai, ji apkrenta klostėmis, 

suformuodama veido ovalo pakitimus (Osminina, Ревитоника: Взгляд в молодость.  2011,  24 p.) 

 Apatinės veido dalies pakitimus, to pasekoje ir odos nukarimą, nulemia kratomųjų 

raumenų deformacija.  Kramtomieji raumenys yra keturi – smilkininis, kramtomasis, šoninis ir 

vidinis sparniniai raumenys. Šie raumenys tvirtinasi prie kaukolės kaulų abiem savo galais ( Herb ir 

kt., 2006,  408 - 414 p.).  

Yra skiriami dvi kramtomųjų raumenų deformacijų rūšys. Pagal jas yra skiriamas pirmas 

(1 pav.) ir antras (2 pav.) veido senėjimo tipai. Pirmuoju atveju, vidinis ir šoninis sparniniai 

raumenys susitraukia, spazmiškai trūkčioja ir apatinis žandikaulis priartėja link viršutiniojo. 

Kramtomasis raumuo dengia du pastaruosius iš viršaus. Kai atstumas tarp viršutinės ir apatinės 

kramtomojo raumens dalies sumažėja, jis deformuojasi. Ši deformacijos rūšis yra vadinama 

pirmuoju veido senėjimo tipu, ji būdinga didžiajai daliai žmonių. Antruoju atveju vyksta priešingas 

procesas.  Šiuo atveju kramtomieji raumenys patologiškai išsitempia, taip stumdami apatinįjį 

žandikaulį į viršų link nosies. Ši deformacijos rūšis vadinama antruoju veido senėjimo tipu, kuris 

būdingas 15 – 20 procentų žmonių. Šiuo atveju taip pat yra stebima ryški žiedinio burnos raumens 

deformacija (Osminina, 2012, 21-23 p.). 
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          1 pav. Pirmasis veido senėjimo tipas. 2 pav. Antrasis veido senėjimo tipas. 

Šaltinis. Osminina, 2012, 21-22 p. 

Žiedinio burnos raumens deformacija 

Skirtingai nei kiti veido mimikos raumenys, žiedinis burnos raumuo yra tvirtai 

prisitvirtinęs prie odos. Džiūnant, spazmuojantis žiediniam burnos raumeniui atsiranda vertikalios 

raukšlės aplink lūpas, suplonėja lūpų gleivinė (Osminina, 2012, 24 p.). 

Žiedinis burnos raumuo – tai viena iš svarbiausių zonų, kurią veikia psichoemociniai 

veiksniai. Lūpų zonoje vykstančios deformacijos smarkiai atsiliepia ir kitoms veido dalims – 

skruostų zonai, smakro raumenims. Prie žiedinio burnos raumens tvirtinasi pagrindiniai raumenys, 

formuojantys nosies – lūpos raukšlę, kitaip vadinama juoko raukšle. Taip pat tvirtinasi ir smakro 

raumenys, todėl spazmuojantis žiediniam burnos raumeniui, kinta ir kitos, minėtosios zonos 

(Osminina, Ревитоника: Повернуть время вспять, 2011, 77 psl.). 

Apibendrinant, galima daryti išvadą, kad pagrindinės stuburo kaklinės dalies ir veido 

apatinės dalies raumenų deformacijos tiesiogiai susijusios su kaklo raumenų ir raiščių disbalansu, 

kaklo slankstelių iškrypimu ar įdubimu ir kad šias deformacijas sąlygoja netaisyklinga laikysena, 

statinės kūno pozicijos, „sėdimas“ darbas, nervinės įtampos ir kt. 

1.4. Pagrindiniai stuburo kaklinės dalies ir veido raumenų deformacijų koregavimo būdai 

 

Kaklo raumenų koregavimas, taikant masažą 

Masažas – tai dozuotas, mechaninis audinių poveikis judesiais, kurių kryptys turi būti iš 

periferijos centro link (Žigienė, 2008, 38p.). Masažas priklauso natūraliems gydymo metodams, 

kurie yra tokie pat seni, kaip žmonija. Taip pat nuo seno naudojamus įtrynimus šaldomaisiais arba 

šildomaisiais tepalais, skysčiais ar kremais galima priskirti prie tam tikrų masažų. Ypač gerai jie 
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padeda pasitempus raumenis. Tūkstantmečius visų kultūrų ir epochų gydytojai liesdami kūną gydė 

ligas ir malšino skausmus. Rytų medicina naudoja įvairius masažo būdus ne tik gydyti, bet ir 

apsaugoti nuo įvairių ligų. Pagrindinis masažo tikslas yra atpalaiduoti įtemptus raumenis, skatinti 

odos ir gilesnių audinių kraujo apytaką, padaryti elastingesnius raumenis ir sausgysles. Dažniausiai 

reguliariai gydant skausmai nurimsta ir visi ligos reiškiniai sumažėja (Hesas ir kt., 2005, 114 p.). 

Masažas veikia ir centrinę nervų sistemą ir periferinius sensorinius bei motorinius 

nervus. Masažas - vienas iš refleksoterapijos būdų, naudojamas gydyti ir reabilitacijai (Paičiuvienė, 

2005, 5 p.). 

Jonas Girskis pastebi, kad (2011, 116 p.), masažas neveiksmingas arba jo poveikis yra 

trumpalaikis jei skausmai atsiranda dėl raumenų ir kaulų sistemos didesnių sutrikimų: disko 

išvaržos, raumenų disbalanso. Specialisto teigimu, masažuotojas, kuris nesugeba įvertinti, kad 

sėdmens srities raumenys yra silpti, jų tonusas žemas, pradeda juos masažuoti ir padaro dar didesnę 

biomechaninę netvarką. Kaklo, nugaros ir juosmens srities tiesiamųjų raumenų masažas visuomet 

pagerina bendra paciento būklę. Tačiau prieš pradedant masažuoti sėdmenų srities ar kojų raumenis 

būtina įvertinti jų tonusą. 

Fereydoonas Batmanghelidjas (Fereydoonas Batmanghelidj) (2014, 69 p.) teigia, kad 

labai svarbu judinti kaklą, tam, kad tarp kaklo diskų cirkuliuotų pakankamai skysčių. Anot jo, 

galvos svoris per kurį laiką išstumia vandenį iš diskų. Norint tą vandenį sugrąžinti atgal, reikia 

sukurti vakuumo jėgą pačiame disko plote. Masažiniais judesiais tai pasiekti yra sudėtinga. Tai 

galima padaryti tik judinant galvą ir kaklą.  

 

Kaklo raumenų koregavimas, taikant kineziterapiją 

Įvairios stuburo deformacijos buvo gydomos jau senų senovėje. Nuo 1765 metų yra 

žinomas pakabinimo metodas, skirtas viso stuburo iškrypimams koreguoti, tame tarpe ir stuburo 

kaklinės dalies.  Su pakabinimo metodu tapo žinoma ir kineziterapijos sąvoka (gr. Kinesis – 

judėjimas, therapeia – gydymas). Šiomis dienomis,  kineziterapiniai pratimai, yra vienas iš 

efektyviausių būdų, koreguojant stuburo deformacijas.  Kineziterapija - tai fiziniai pratimai 

įgimtoms arba įgytoms kūno deformacijoms koreguoti, jas šalinti. Jos  tikslas yra sustiprinti 

raumenis, stabilizuoti  taisyklingus stuburo fiziologinius linkius, ugdyti taisyklingą laikyseną bei 

gerinti visų organų bei sistemų veiklą (Balčiūnienė, 2011, 26 p.). 

Gydomąją mankštą sudaro kelios grupės pratimų: 

1) Refleksiniai pratimai 

2) Pusiausvyros pratimai 

3) Koreguojamieji pratimai 

4) Pliometriniai pratimai 
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5) Atsipalaidavimo pratimai 

6) Kvėpavimo pratimai 

7) Tempimo pratimai (Kriščiūnas, 2014, 68 p.) 

Atlikus raumens tempimo pratimą pagerėja raumenų išvystomos jėgos jutimas (ypač 

moterims) Tai rodo, kad tempimo pratimai pagerina propriocepciją, o tai labai svarbu judesių 

valdymui. Kol kas neaišku, kodėl, atliekant tempimo pratimus padidėja raumens ištempimo 

amplitudė. Manoma, kad tai gali priklausyti nuo šių veiksnių: 

1) Sumažėja proprioceptorių jautrumas ištempimui 

2) Pagerėja raumenų elastingumo savybės  

3) Padidėja sarkomerų skaičius, taip pailgėja raumuo (Skurvydas, 2011, 249 p.) 

Žurnale „Reabilitacijos mokslai: slauga, kineziterapija ergoterapija“, mokslianime 

straipsnyje aprašytas kineziterapijos priemonių poveikis kaklinės stuburo dalies negaliai ir galvos 

skausmui. Atliktame tyrime dalyvavo 24 odontologai, kiekvieną dieną besiskundžiantys kaklinės 

stuburo dalies skausmu, dėl nuolatinės netaisyklingos galvos padėties. Tyrimo dalyviams šešias 

savaites, du kartus per savaitę  buvo taikoma kineziterapija – kaklo raumenų pasyvus/ aktyvus 

tempimas, kaklo judesių amplitudės didinimo prarimai, kaklo ir krūtininės stuburo dalies raumenų 

ištvermės ir jėgos lavinimo pratimai. Pasibaigus tyrimo laikotarpiui grupės tyriamųjų kaklo negalios 

indekso rodikliai statistiškai sumažėjo (Mereckaitė ir kt., 2(3) 2010). 

 

Kaklo raumenų koregavimas, taikant fizioterapiją   

Fizioterapijos studijavimo pagrindas yra gydomieji fizikiniai veiksniai. Atsižvelgiant į 

naudojamas energijos rūšis ir jos perdavimo tipus, gydomieji fizikiniai veiksniai skiriami į 

dirbtinius ir gamtinius. 

Fizioterapija nagrinėja tuos gydomuosius fizikinius veiksnius, kurie naudojami 

pacientams gydyti ir reabilitacijai. Fizioterapija tradiciškai nagrinėjama kaip farmakoterapijos 

alternatyva, nors daugelis ligų dažnai gydomos taikant fizikinius veiksnius ir kartu vartojant vaistus 

(Gorinienė ir kt., 2006, 9 p.). 

Fizioterapija glaudžiai susijusi su kitais mokslais: biofizika, biochemija, normaliąja ir 

patologine fiziologija, imunologija ir kt. (Gorinienė ir kt., 2006, 9 p.). 

Fizikiniai veiksniai turi skirtingą gydomąjį poveikį. Todėl gydymui skiriamo fizikinio 

veiksnio parametrai ir metodikos turi labiausiai atitikti patologinį procesą. Pavyzdžiui, norint 

sumažinti stiprų skausmą, skiriamas  gydymas didesnio dažnio impulsinėmis srovėmis  - 100 

impulsų per sekundę (odos somatosensorinių aferentinių nervinių skaidulų elektrostimuliacija) 

Gorinienė ir kt., 2006, 15 p.). 
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Patologinis procesas organizme dažniausiai apima kelis organus. Todėl ir gydyti reikia 

skirti gydomųjų fizikinių veiksnių kompleksą. Galima skirti sudėtinį gydymą – tuo pačiu metu skirti 

kelis fizikinius veiksnius, galima derinti gydymo poveikį – fizikiniai veiksniai skiriami vienas po 

kito, daroma 1 – 2 dienų pertrauka, arba po gydymo kurso vienu veiksniu po nedidelės pertraukos 

skiriamas kursas kitu veiksniu. Kompleksinis gydymas fizikiniais veiksniais pailgina gydomąjį 

poveikį. Svarbu įsidėmėti jų suderinamumą (Gorinienė ir kt., 2006, 17 p.). 

Fizioterapijoje naudojami trys pagrindinių tipų pratimai: aktyvūs, pasyvūs ir izometriniai. 

Aktyvūs pratimai yra tie, kuriuos atliekate patys, jie dažniausi, turint problemų su nugara. Atliekant 

pasyvius pratimus, terapeutas su paciento sąnariais išbando visą judesių skalę (Suctliffe, 2013, 176) 

p.). 

Albertas Skurvydas (2011, 247 p.) rašo, jog dideliais dažniais elektra stimuliuojant 

raumenį galima sumažinti raumenų skausmą, kurį sukelia uždegiminiai procesai, kylantys esant 

mechaninei raumens pažaidai. Raumenų atrofija žymiai sumažėja, jei retkarčiais raumenys yra 

stimuliuojami dideliais dažniais ( (apie 100 HZ). Raumenų vibravimas nuovargio metu sumažina 

centrinį nervinį nuovargį.   

 

Kaklo raumenų koregavimas, taikant osteopatiją 

Terminas „osteopatija“ (osteo – kaulas, patio – patologija, t.y kaulo patologija) buvo 

sumanytas šios gydymo krypties išradėjo gydytojo A. T Stilo (A. T Steel). Tokiu termino 

pavadinimu - „osteopatija“, norėta pabrėžti, kokią įtaką žmogaus sveikatai turi pakitusi stuburo 

slankstelių ir dubens  padėtis. Daktaras Stilas manė, jog slankstelių pokyčiai sutrikdo šalia esančių 

nervų būklę, tuo pat metu sutrikdo kraujo tekėjimą bei limfodrenažą, ko pasekoje blogėja vidinių 

organų ir audinių aprūpinimas reikiamomis medžiagomis bei, galiausiai, iššaukiama jų patologija. 

1972  metais osteopatijos gydytojai, kurie mokėsi osteopatinės medicinos mokyklose, buvo JAV 

pripažinti kaip medicinos daktarai. Osteopatijos mokslas teigia, jog visos kūno dalys yra 

tarpusavyje susijusios, o žmogaus kūnas geba save reguliuoti ir išsigydyti. Osteopatijos gydytojai, 

teigia, kad žmogaus organizmas stengiasi prisitaikyti iš išsilaikyti pusiausvyroje, vadinamojoje 

homeostazėje. Labai svarbi osteopatinės medicinos koncepcija yra susijusi su “disfunkcija”. Patyrus 

trauma, tarkim, apatinėje nugaros dalyje, net ir pasveikus “primena” apie save. Ne ką mažiau 

svarbus osteopatijos principas skamba taip : ” Jei raumenų ir griaučių sistema nėra taisyklinga, tai ir 

visų kitų kūno sistemų veikla bus pakenkta” (Suctliffe, 2013, 182 p.). 

Daugybė tyrimų parodė, kad osteopatiniai manipuliaciniai metodai yra vertingas stuburo 

kaklinės dalies gydymo metodas.   

Pagrininiai ospeopatijos manipuliaciniai metodai yra šie: 

1) Minkštųjų audinių manipuliacija 



19 
 

2) Artikuliacinės technikos 

3) Tempimas 

4) Didelio greičio ir žemos amplitudės technika 

5) Raumenų energijos technika (Suctliffe, 2013, 36 p.). 

 

 Veido raumenų koregavimas taikant masažą 

Tokiame mažame plote kaip veidas ir kaklas yra apie 100 raumenų, tai sudaro apie 20 

procentų viso kūno raumenų (Osminina, 2010, 10 p.). Veido raumenų koregavimas, atliekant 

masažą yra vienas iš populiariausių korekcijos būdų tiek Lietuvoje, tiek užsienyje. Dažniausiai, 

veido masažai yra taikomi, norint pasiekti atjauninamąjį efektą.  

Olga Dan (2011) teigia, kad masažuojant septynis grožio taškus, yra išlyginamos ne tik 

veido raukšlės, bet ir atgaunama ideali sveikata.  

 

Veido raumenų koregavimas taikant veido mankštą/jogą 

Nepaisant to, jog veido raumenų treniravimas - mankštos nėra labai populiarios šiomis 

dienomis, jos turi savo istoriją ir kilmę. Veido raumenų treniravimo sistemos pradininkas yra 

vokietis, plastinės chirurgijos gydytojas Reincholdas Bencas  (Рейнхольд Бенц). Jis sukūrė 

specialų pratimų kompleksą, padedantį treniruoti veido raumenis. 1930 metais pirmą kartą buvo 

užfiksuota ir aprašyta ši veido mankštą, pavadinta “feisbilding” ( facebuilding). 

Reincholdas Bencas turėjo daug pasekėjų ir jo išrastos metodikos puoselėtojų Rusijoje, 

Didžiojoje Britanijoje, Vokietijoje, netgi JAV. Bėgant metams “pirminiai” veido mankštos pratimai 

buvo pakoreguoti, bet pagrindiniai principai išliko tie patys, pagrindinis iš jų – visų be išimties 

veido raumenų treniravimas, tonizavimas. 

Kuriant visas minėtąsias veido mankštas buvo manoma, jog veido raumenys, su amžiumi 

netenka savo tonuso. Aprašant veido mankštas yra pateikiama analogija su kūno raumenimis. Anot 

Natalijos Osmininos (2010, 9 p.), raumenų tonusas tiesiogiai priklauso nuo skeleto. Žmonės turi 

fiziologiškai subalansuotą raumenų tonusą, tačiau kūno raumenų treniravimui buvo sukurtos sporto 

salės, klubai bei išrasti treniruokliai, skirtingoms kūno raumenų grupėms treniruoti.  Tai buvo 

atlikta, siekiant treniruoti tuos raumenis, kurie, esant įprastoms fizinėms apkrovoms, nėra 

treniruojami. Netgi absoliučiai sveikam ir harmoningam žmogui yra sunku įprastomis fizinėmis 

mankštomis treniruoti visus reikiamus kūno raumenis. Visada bus tokių raumenų, kurie priims visą 

pirminę apkrovą ir taps hipertoniški.  

Sigita Staišiūnaitė (2014, 30 p.) aprašo veido raumenų stiprinimo, tonizavimo svarbą. Ji 

teigia, kad norėdami padailinti pasmakrę ar skruostus, turite mankštinti konkrečius tose vietose 

esančius raumenis. Turite užtikrinti raumenų stiprinimo ir  riebalų deginimo procesą pasmakrėje ir 
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skruostuose, bet negalima pamiršti ir kitų veido raumenų. Jei laikysitės subalansuotos mankštos, 

galite sukurti raumenų simetriją. 

Dažnas veido būklės pagerėjimas dėl suaktyvėjusios kraujotakos, nepastebimai greitai 

yra pakeičiamas ryškiu pablogėjimu – veido raumenys patologiškai spazmuojasi, kas yra matoma 

mimikos raukšlių atsiradimu, veido ovalo pakitimu, išryškėjusiu viso veido neproporcingumu. 

Vis daugiau žmonių pastarąsias problemas sprendžia tonizuodami veido raumenis, kas 

tik iššaukia greitesnį veido senėjimo procesą.  

Sporto programų, padedančių tobulinti kūno linijas, daug, tačiau metodikų, kuriomis būtų 

galima padailinti veido linijas, gerokai mažiau. Iš esmės principas tas pats – reikia stiprinti veido 

raumenis. Tada pagerės veido raumenų tonusas, kraujotaka, odos elastingumas, veido kontūras 

atrodys ryškesnis, oda atrodys jauniau ir sveikiau (Staišinaitė, 2014, 35 p.). 

 

Veido raumenų koregavimas taikant Revitonica metodą 

Revitonica – tai naujos kartos inovacinė veido ir kaklo mankšta.  

Teorinė Revitonica metodo bazė yra sukurta remiantis Tomo Majerso (Thomas Myers) 

„Anatomijos traukiniai“ tensegriti sistemos idėjomis, kurios teigia, kad organizmo kaulų ir raumenų 

sistema yra subalansuota biomechaninė struktūra.  

Tai, kad žmogus turi dvipusę (veidrodinę) simetriją (nežiūrint į kai kurias išimtis: 

neporiniai organai, kairiojo ir dešiniojo galvos smegenų pusrutulių darbąs ir su tuo susiję 

paradoksai) yra pirmoji sąlyga jo išgyvenime gravitacijos sąlygomis. Tam, kad žmogus visiškai 

atsilaikytų žemės traukos jėgoms, reikalinga antra sąlyga: gyvo, judančio organizmo (koks ir yra 

žmogus) sugebėjimas palaikyti ir reguliuoti šią simetriją. Tuo, kaip žinia ir „užsiima“ tensegriti 

sistema – raumenų – fascijų suspaudimo, ištempimo ryšio reguliavimo sistema. 

Revitonica pratimai paremti osteopatijos principais („atvirkštinės“ osteopatijos 

technikos), pasitelkus gamtos sukurtą organizmo savireguliacijos sistemą, šalina raumenų spazmus. 

„Atvirkštinės“ arba netiesioginės gydymo technikos yra visiškai saugios, kadangi jos yra nukreiptos 

į pačią kūno savireguliacijos sistemą lokaliame, globaliniame lygmenyje, nesistengiant „nurodyti“ 

kur ir ką „judinti“. Technikų pagrindas – hipertonuse esančių raumenų refleksinis „atjungimas“ ir 

fascijų „išlaisvinimas“. Pratimų atlikimo esmė - nustatyti raumens spazmą ir jį dar labiau sustiprinti 

iki maksimumo. Pasiekus maksimumą organizmui tarsi „atsiveria akys“ ir jis pradeda „matyti“ kur 

čia problema.   T.y., kai patologinis spazmas dar labiau sustiprinamas, savireguliacinė sistema 

refleksiškai ima spręsti sveikatinimo užduotį – „atjungti“ spazmuotą raumenį, „ieškoti“ 

palankesnių, ne  stresinių, saugių stuburo, kaulų ar organų padėčių.  

Būtent ši technika buvo aprobuota autorės Natalijos Osmininos savikorekcijos tikslams. 

Daugumos Revitonica pratimų pagrindas yra spazmuoto raumens sutrumpinimas t.y. suspaudimas 
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iš abiejų jo pusių iki maksimalios raumens galimybės susitraukti ir tokios pozicijos išlaikymas 30 

sekundžių. 30 sekundžių -  tai empiriniu būdu paskaičiuotas laikas, reikalingas tam, kad spazmuotas 

raumuo galėtų „išsivaduoti“ iš patologiškos įtampos, atsipalaiduoti ir natūraliu būdu pasiektų 

balansą. 

Tokia technika nėra statinė. Atrodytų statinio raumenų suspaudimo metu organizmas 

atlieka „persiorientavimą“, stengdamasis priimti teisingą (pagal jo supratimą) sprendimą, todėl 

tokio suspaudimo metu jaučiamas laisvas judėjimas. Šis „persiorientavimas“ (judėjimas) gali 

pasireikšti audinių vibracija, pulsacija, taip pat galimu šilumos pojūčiu  (taip, pašalinus spazmą, 

atstatomas kraujo tekėjimas dėl spartaus kraujagyslių išsiplėtimo).  

Pagrindinį Revitonica algoritmą sudaro trys etapai: 

1. Raumens suspaudimas 30 sekundžių 

2. Raumens ištempimas 

3. Fiksacija 

Revitonica yra paremta biomechanikos, biohidraulikos, teorinės mechanikos ir 

pagrindiniais osteopatijos principais. Taikant Revitonica metodą svarbu žinoti anatomijos 

pagrindus, suprasti amžiaus nulemtų kaulų – raumenų deformacijų priežastis.  

Pagrindinis Revitonica principas – dirbti su deformacijų priežastimis, o ne su jų 

pasekmėmis. 

Metodo unikalumas tame, kad į žmogaus organizmą žiūrima kaip į vientisą sistemą, todėl 

siekiant pašalinti amžiaus nulemtus išorinis defektus, žvelgiama giliau ir ieškoma gilesnių 

priežasčių, kurios, manoma, slepiasi  po stuburo pažeidimais ir deformacijomis. 

Revitonica užduotis yra normalizuoti ir optimizuoti žmogaus organizmo nervų, 

kraujotakos ir raumenų – fascijų sistemas. Darbo su raumenimis tikslas – sureguliuoti įtampos 

balansą. Atpalaiduojant įtemptus raumenis, organizmas pats sureguliuoja raumenų tonusą, 

„patempdamas“ silpnus iki reikiamo lygio. Hipertonuso nebuvimas leidžia raumenims automatiškai 

įgyti fiziologinį tonusą, išsilaisvinti iš bereikalingos apkrovos. 

Siekiant atkurti ir išsaugoti pilnavertišką raumenų inervaciją, Revitonica sistemoje 

didelis dėmesys yra skiriamas stuburo kaklinės dalies korekcijai. Rankomis atliekant pratimus, 

pašalinus raumenų spazmus ir blokus, atsipalaiduoja kraujagyslių sienelės, kurios buvo 

spaudžiamos ir taip pagerėja kraujotaka, aktyvėja kraujagyslių veikla. Taip pat, atsipalaidavus 

raumenims ir jų sistemoms yra koreguojama ir limfosistemos veikla. Limfa gali laisvai tekėti, taip 

šalindama toksinus iš organizmo. Tokiu būdu gerėja audinių drenažas ir pamažu išnyksta toksinų 

sankaupos.  

Plataus spektro rezultatai, pasiekiami atliekant Revitonica pratimus, paaiškinami tuo, jog 

yra harmonizuojama visų sistemų veiklos – miofascijinė, nervų, kraujagyslių sistemos.   
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Revitonica pratimų atlikimas tiesiogiai neveikia giluminių visų minėtųjų sistemų 

sluoksnių, o koreguoja pastarąsias per jų jungtis. Svarbiausia, jog atliekant Revitonica pratimus, 

palaipsniui, bet ilgam „įsijungia“ savireguliacijos sistema. 

Pirmasis ir svarbiausias pratimų etapas Revitonica sistemoje, siekiant panaikinti senėjimo 

proceso nulemtus veido defektus, yra skirtas stuburui, jo korekcijai. Raumenų struktūrų disbalansas, 

to pasekoje atsiradę kaulų – raumenų struktūros pakitimai dėl padidinto spaudimo, sukelia riziką 

degeneracijos proceso atsiradimui ir dėl šios priežasties atsiradusiems pakitimams įvairiose kūno 

zonose. Praktiškai atliekant Revitonica pratimus yra galimybė „suminkštinti“ nutolinti Gamtos 

užprogramuotus „gedimus“ organizmo reguliavimo bei balansavimo darbe.  

Atliekant pratimus, efektyviai panaikinami raumenų spazmai, kas sąlygoja balanso tarp 

lenkiamųjų ir tiesiamųjų raumenų atstatymą. Dėka to, visi, kurie sistemingai treniruojasi pagal 

Revitonica sistemą, sugeba pakoreguoti stuburo fiziologinį linkį, sumažinti arba visiškai panaikinti 

hiperlordozę arba kifozę bei kitas judamojo aparato problemas.  

Stuburo kaklinės dalies fiziologinio linkio korekcija normalizuoja galvos kraujotaką.   

Stuburo kaklinės dalies slanksteliai labai dažnai nukenčia gimdymo metu.  Stuburo 

kaklinės dalies deformacija gali nulemti arterijų, maitinančių galvos smegenis suspaudimą, kas gali 

tapti priežastimi pažeidžiant kaukolės – smegenų nervus, inervuojančius kramtomuosius raumenis.  

Dėl to vieni nervai gali tapti mažiau pralaidūs (kas sąlygoja inervuojančių raumenų tonuso 

sumažėjimą), kiti, atvirkščiai daugiau pralaidūs, todėl iššaukiantys  pirminį gretimų raumenų 

hipertonusą. 

Stuburo pirmais  slankstelis, atlantas jungiasi su judriu kaukolės sąnariu, kuris atkartoja 

visą stuburo biomechaniką, bioritmą. Todėl per stuburą visos „bėdos“ persiduoda atraminiam – 

judamajam aparatui. Tai gali būti ir skoliozė, skirtingas kojų ilgis,  dubens kaulų pasislinkimas ko 

pasekoje ir  gimdos pasislinkimas bei vaisiaus patologijos, paveldėtos iš motinos. 

Stuburo iškrypimai, jo deformacijos ( ypač kaklinėje ir krūtininėje jo dalyje) tiesiogiai 

sustiprina amžiaus nulemtas veido senėjimo deformacijas. 

Esant viršutiniam sindromui, kuriam būdingas susikūprinimas, galvos palinkimas žemyn 

ir pirmyn, kaklo raumenų persitempimas, atsiranda veido apatinės dalies minkštųjų audinių 

apdribimas pagurklio zonoje.   

Galvos sukamojo raumens spazmas, įtampa, sutrikdo kraujo patekimą į galvą. Tokiu 

atveju kaklas tampa stambus, storas, oda, esanti šioje zonoje – glotni. Priešingai, nei veido oda – 

negaudama reikiamo kiekio maitinamųjų medžiagų, ji tampa suglebusia ir raukšlėta.  

Atliekant Revitonica pratimus, yra atstatomas raumenų balansas bei koreguojama 

hiperlordozė. Pakitus  kaklo ilgiui, jam pailgėjus, yra išgaunamas stuburo diskų elastingumas, taip 

atkuriama jų amortizatorinė funkcija, leidžianti laisvai tekėti kraujui į galvą arterijomis. Nuo 
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raumenų būklės priklauso kalcio sankaupų kiekis kaulinėse struktūrose. Įrodyta, jog kaulai, 

aprūpinami mažu kiekiu reikiamų medžiagų, džiūna. Įvairūs raumenų struktūros ar funkcijos 

nukrypimai nuo normos skatina kaulų rezorbciją, taip vadinająmą antrinę osteoporozę.  

Revitonica metodo tikslas – pašalinti raumenų hipertonusą, norint atkurti odos, raumenų, 

kaulų – viso to nuo ko priklauso žmogaus sveikata ir grožis, kraujotaką (Osminina, Ревитоника: 

Повернуть время вспять, 2011, 12-67 p.). 

Apibendrinant galima teigti, kad stuburo kaklinės dalies ir veido raumenų deformacijų 

koregavimo būdų yra daug ir įvairių. Vienas dažniausiai naudojamų – masažas, kurio pagrindinis 

poveikis pasižymi atpalaiduojamuoju ir raminamuoju poveikiu (psichosedatyvinis efektas). 

Masažas skiriasi atlikimo technika, netradicinėmis ar klasikinėmis kryptimis, efektyvumu ir kt.  

Daugelis autorių pabrėžia gydomosios mankštos, fizioterapijos bei osteopatijos teigiamą poveikį 

minėtoms deformacijoms šalinti. Osteopatijos pagrindu veikiantis Revitonica metodas laikytinas 

naujos kartos stuburo kaklinės dalies ir veido raumenų deformacijų koregavimo būdu. 
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II. TYRIMO METODIKA IR ORGANIZAVIMAS 

2.1. Tyrimo metodika 

 

Tyrimo metodai: goniometrija, matavimas, fotodokumentacija 

Instrumentai: goniometras, centimetrinė juostelė, nuotraukos 

Tyrimą sudaro: 

1. Moterų veido apatinės dalies ir stuburo kaklinės dalies raumenų ištyrimas prieš 

kineziterapiją ir prieš Revitonica metodą 

2. Moterų veido apatinės dalies ir stuburo kaklinės dalies raumenų ištyrimas po kineziterapijos 

ir po Revitonica metodo 

3. Metodų efektyvumo palyginimas 

Tyrimo rezultatams įvertinti buvo analizuojama kramtomojo raumens ilgio dinamika, 

apatinio žandikaulio kampo dinamika, stuburo kaklinės dalies ilgio dinamika ir stuburo kaklinės 

dalies lenkimo dinamika. Šie vertinimo kriterijai pasirinkti dėl manomai geriausiai atspindintys 

rezultatus. Siekta nustatyti ar po taikytos kineziterapijos rezultatai pagerėjo, pablogėjo ar liko 

nepakitę. Pagerėjimas laikytinas, jei: kramtomojo raumens ilgis padidėjo, apatinio žandikaulio 

kampas sumažėjo, stuburo kaklinės dalies ilgis padidėjo ir stuburo kaklinės dalies šoninis lenkimas 

padidėjo. Stuburo kaklinės dalies šoniniam lenkimui bei žandikaulio kampui nustatyti buvo 

naudojama goniometrija; kramtomojo raumens ir stuburo kaklinės dalies ilgiui nustatyti matavimas 

centimetrine juostele. 

 

2 lentelė. Metodų taikymas rezultatams įvertinti 

Metodas 

Dinamika 

Goniometrija Matavimas centimetrine juostele 

Stuburo kaklinės 

dalies šoninis 

lenkimas laipsniais 

Goniometro išdėstymas – ašis 

sutapatinama su kaklinės stuburo 

dalies C7 slankstelio keterine atauga, 

stacionari svirtis – su krūtinine 

stuburo dalimi vertikaliai, o judanti 

svirtis – su nugarine galvos vidurio 

linija 

 

Kramtomojo 

raumens ilgis 

centimetrais 

 Centimetrinės juostelės išdėstymas 

– pradžia ties skruostiniu lanku, o 

pabaiga ties apatiniojo žandikaulio 

kampo išorinio paviršiaus 
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Apatiniojo 

žandikaulio kampas 

laipsniais 

Goniometro išdėstymas – ašis 

sutapatinama su apatinio žandikaulio 

kampu, stacionari svirtis su 

smilkininiu žandikaulio sąnariu, o 

judanti svirtis su apatiniojo 

žandikaulio kūnu šalia smakro 

kyšulio 

 

Stuburo kaklinės 

dalies ilgis 

centimetrais 

 Centimetrinės juostelės išdėstymas 

– pradžia ties kaklo septintuoju 

slanksteliu (C 7), o pabaiga ties 

atlantiniu pakauškaulio sąnariu 

 

Metodų efektyvumo palyginimui atlikti ir statistiniam reikšmingumui nustatyti tarp I 

grupės (kineziterapija) ir II grupės (Revitonica) tiriamųjų buvo naudojamas Mann-Whitney testas, 

Stjudento t-kriterijus  

- kriterijus Mano-Vitnio-Vilkoksono (Wilcoxon-Mann-Whitney test, Mann-Whitney test, U-

test) – neparametrinis kriterijus, skirtas dviejų nepriklausomų populiacijų ranginių arba 

intervalinių kintamųjų  skirstinių padėtims palyginti  

- kriterijus Stjudento t nepriklausomoms imtims (independent samples t-test, Student‘s t-test)  

– parametrinis kriterijus, skirtas dviejų nepriklausomų populiacijų vidurkiams palyginti. 

 

Mann-Whitney testas - ranginio arba kiekybinio kintamojo neparametrinis palyginimas 

dviejose nepriklausomose imtyse (183 psl.). Stjudento t-kriterijus naudojamas, kai reikia palyginti 

kiekybinio (intervalinio ir santykių skalės ) kintamojo vidurkius dviejose nepriklausomose imtyse 

Mann-Whitney kriterijus naudojamas panašiais atvejais, kaip ir Stjudento t-kriterijus, tačiau imtyse 

lyginamas kintamasis yra arba ranginis, arba intervalinis (Vaitkevičius R. ir kt. 2006, 201-128 p.). 

Statistinio ryšio nustatymui  ir išmatavimui buvo naudojamas Pearson koreliacijos 

koeficientas. Pearson koreliacijos koeficientas naudojamas nustatyti, ar egzistuoja tyrime 

statistiškai reikšminga pristatytų požymių koreliacija.  

Koreliacijos, matuojamas Pirsono koeficientu, apibūdinamos taip: 

 nuo 0,3 iki –0,3 – labai silpna arba jokios, 

 nuo 0,3 iki 0,5 (nuo –0,3 iki –0,5) – silpna, 

 nuo 0,5 iki 0,7 (nuo –0,5 iki –0,7) – vidutinė, 

 nuo 0,7 iki 0,9 (nuo –0,7 iki –0,9) – stipri, 

 0,9 iki 1,0 (nuo –0,9 iki –1,0) – labai stipri. (Vaitkevičius R. ir kt. 2006, 149 p.). 

Tyrimui atlikti buvo taikomos dvi skirtingos metodikos: 

1. Kineziterapija ( veido mimikos bei kaklo – pečių juostos koregavimo pratimai) 

2. Revitonica metodas 
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KINEZITERAPIJA 

Pratimų planas (tik originale) 

 

REVITONICA METODAS 

Pratimų planas (tik originale) 

2.2.Tyrimo organizavimas ir etika 

 

Tyrimas vyko VšĮ „Sveikatos priežiūros centre“. Jame dalyvavo 30 moterų (6 priedas), 

suskirstytų į dvi grupes. Prieš atliekant tyrimą buvo gauti informuoto asmens sutikimai, pasirašant 

informuoto asmens sutikimo formas. Taip pat buvo gautas Klaipėdos universiteto Sveikatos mokslų 

fakulteto Reabilitacijos katedros Bioetikos komisijos leidimas ( Nr. RE – BK – 025 ).  Pirmą grupę 

sudarė 15 moterų, kurioms buvo taikyta kineziterapija ( veido mimikos ir kaklo – pečių juostos 

koregavimo pratimai). Antrąją grupę taip pat sudarė 15 moterų, kurios treniravosi pagal Revitonica 

sistemą.  

Užsiėmimai vyko dešimt dienų prižiūrint treneriui bei dešimt dienų treniruojantis 

savarankiškai namuose. Užsiėmimai, prižiūrint treneriui, vyko pirmadienį – penktadienį dvi savaites 

su šeštadienio ir sekmadienio pertrauka, per dieną mankštinantis po vieną valandą. Treniruojantis 

savarankiškai namuose nebuvo daroma šeštadienio ir sekmadienio pertrauka – treniruotės vyko 

dešimt dienų kiekvieną dieną per dieną treniruojantis vieną valandą. Iki treniruočių buvo 

fiksuojamas kiekvienos moters kaklo šoninis lenkimas laipsniais, apatiniojo žandikaulio kampas 

laipsniais, kramtomųjų raumenų bei stuburo kaklinės dalies ilgis centimetrais bei buvo naudojama 

fotodokumentacija. Visi šie rodmenys buvo fiksuojami ir po dvidešimties dienų kineziterapinio 

kurso.  
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III. TYRIMO REZULTATAI 

3.1. Moterų veido apatinės dalies ir stuburo kaklinės dalies raumenų analizė prieš 

kineziterapiją ir prieš Revitonica metodą 

  

Demografinių duomenų charakteristika 

Ši charakteristika atlikta, siekiant patvirtinti tyrime dalyvavusių moterų homogeniškumą. 

I grupės demografinių duomenų charakteristika (7 priedas). Tyrimo imtis - 15 moterų. 31 

– 40 metų amžiaus respondentų tyrime buvo 46,9 proc., o 41 – 51 metų – 53,1 proc. Tyrimo metu 

nustatyta, kad tyrimo dalyvių amžiaus vidurkis yra 41 metai ( X = 41 ). Standartinė vidurkio 

paklaida (imties vidurkio statistinio tikslumo matas) yra 1,52. 41 ir 47 metų amžiaus respondentų 

tyrime buvo daugiau nei bet kurio kito amžiaus asmenų, paėmus kiekvieno tiriamojo atvejį atskirai 

(Mo=41; Mo=47). Analizuojant tyrimo duomenis nustatyta, kad mediana reikšmė 41 metai 

(Md=41). Vadinasi, kad pusė I grupės tyrimo respondentų buvo jaunesni negu 41 metų. Standartinis 

nuokrypis yra 5,9 metai (Std=5,9), kas rodo, kad tyrimo dalyviai pagal amžių yra plačiai išsidėstę. 

Taigi galima teigti, kad trys ketvirtadaliai (73,3 proc.) visų tyrimo respondentų amžius buvo 35 – 47 

metų ribose ( X = 41, Std=5,9, 41 ± 5,9 metai). Dispersija (apibendrintas sklaidos matas) yra 34,71. 

Asimetrijos koeficientas yra 0,005, todėl amžiaus vidurkis ir mediana yra lygūs. Intervalas 

(didžiausios ir mažiausios reikšmės skirtumas) yra 20 metų. 31 metų, tai yra jauniausių tyrimo 

dalyvių tyrime buvo 6,7 proc. (mažiausia reikšmė minimum = 31 metai), tuo tarpu vyriausių tyrimo 

dalyvių buvo taip pat 6,7 proc. (didžiausia reikšmė maximum = 51 metai). 25 procentilis yra 

pirmasis kvartilis ir lygus 36 metams. 33,333 procentilis yra pirmasis tercilis ir lygus 38,3 metams. 

50 – asis procentinis yra antrasis kvartilis ir lygus 41 metams ir sutampa su mediana. 66,666 

procentilis yra antrasis trecilis ir lygus 44,6 metams. 75 – asis procentinis yra trečiasis kvartilis ir 

lygus 47 metams. Terciliai dalija amžiaus reikšmes į tris (maždaug) lygias dalis. 

II grupės demografinių duomenų charakteristika (7 priedas). Tyrimo imtis - 15 moterų. 

29 – 40 metų amžiaus respondentų tyrime buvo 46,9 proc., o 41 – 56 metų – 53,1 proc. Tyrimo 

metu nustatyta, kad tyrimo dalyvių amžiaus vidurkis yra 41,9 metai ( X = 41,9). Standartinė 

vidurkio paklaida (imties vidurkio statistinio tikslumo matas) yra 1,98. 52 metų amžiaus 

respondentų tyrime buvo daugiau nei bet kurio kito amžiaus asmenų, paėmus kiekvieno tiriamojo 

atvejį atskirai (Mo=52). Analizuojant tyrimo duomenis nustatyta, kad mediana reikšmė 41 metai 

(Md=41). Vadinasi, kad pusė II grupės tyrimo respondentų buvo jaunesni negu 41 metų. 

Standartinis nuokrypis yra 7,7 metai (Std=7,7), kas rodo, kad tyrimo dalyviai pagal amžių yra 

plačiai išsidėstę. Taigi galima teigti, kad daugiau negu keturi penktadaliai (86,6 proc.) visų tyrimo 

respondentų amžius buvo 32 – 52 metų ribose ( X = 41,9, Std=7,7, 41,9 ± 7,7 metai). Dispersija 
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(apibendrintas sklaidos matas) yra 58,98. Asimetrijos koeficientas yra 0,26, todėl amžiaus vidurkis 

yra šiek tiek didesnis už medianą. Intervalas (didžiausios ir mažiausios reikšmės skirtumas) yra 27 

metai. 29 metų, tai yra jauniausių tyrimo dalyvių tyrime buvo 6,7 proc. (mažiausia reikšmė 

minimum = 29 metai), tuo tarpu vyriausių tyrimo dalyvių buvo taip pat 6,7 proc. (didžiausia reikšmė 

maximum = 56 metai). 25 procentilis yra pirmasis kvartilis ir lygus 36 metams. 33,333 procentilis 

yra pirmasis tercilis ir lygus 38,3 metams. 50 – asis procentinis yra antrasis kvartilis ir lygus 41 

metams ir sutampa su mediana. 66,666 procentilis yra antrasis trecilis ir lygus 44,3 metams. 75 – 

asis procentinis yra trečiasis kvartilis ir lygus 48 metams.  

Statistiniais skaičiavimais atlikta demografinių duomenų charakteristika patvirtino 

abiejose grupėse dalyvavusių tiriamųjų homogeniškumą (3 lentelė). Abiejų grupių moterų amžiaus 

vidurkis mažai skiriasi: I grupės moterų amžiaus vidurkis yra 41 metai, II grupės- 41,9 metai. Taip 

pat vienodas grupėse esančių moterų jaunesnio ir vyresnio amžiaus procentas: I grupėje 31 – 40 

metų amžiaus moterų tyrime buvo 46,9 proc., o 41 – 51 metų – 53,1 proc., II grupėje 29 – 40 metų 

amžiaus moterų tyrime buvo 46,9 proc., o 41 – 56 metų – 53,1 proc.  

 

3 lentelė. Tyrimo dalyvių homogeniškumas 

 Amžiaus 

vidurkis 

Amžiaus 

grupės 

Dalyviai % Amžiaus 

grupės 

Dalyviai % 

I grupė 41 m 
31 metai 

40 metų 
46,9 

41 metai 

51 metai 
53,1 

II grupė 41,9 m 
29 metai 

40 metų 
46,9 

41 metai 

56 metai 
53,1 

 

Prieš atliekant tyrimą, buvo fiksuojamas kiekvienos grupės moterų kaklo šoninis 

lenkimas laipsniais, apatiniojo žandikaulio kampas laipsniais, kramtomųjų raumenų bei stuburo 

kaklinės dalies ilgis centimetrais. Gauti duomenys (6 priedas) buvo analizuojami, grupuojami, 

vedamas rodmenų vidurkis, siekiant nustatyti skirtingose grupėse tyrime dalyvavusių moterų 

rodmenų būklės panašumus ar skirtumus. Atliktas moterų veido ir stuburo kaklinės dalies 

fotografavimas iš priekio ir profilio. 

 

Moterų kramtomojo raumens ilgis 

Išmatavus I grupės moterų, kurioms bus taikyta kineziterapija ( veido mimikos bei kaklo 

– pečių juostos koregavimo pratimai) kramtomojo raumens ilgį, centimetrine juostele, buvo 

nustatyta, kad mažiausias kramtomojo raumens ilgis buvo 5,9 cm, didžiausias – 8 cm. Daugumos 

moterų kramtomojo raumens ilgis buvo tarp 6 ir 7 cm ilgio. 2 moterys turėjo net 8 cm ilgio 
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kramtomąjį raumenį. Vidurkis - 6,7 cm.  Išmatavus II grupės moterų, kurios treniruosis atlikdamos 

Revitonica pratimus, kramtomojo raumens ilgį, buvo nustatyta kad jo ilgis yra gana skirtingas: nuo 

5,7 cm. iki 8,5 cm. Penkių moterų kramtomojo raumens ilgis buvo 6 ir daugiau cm, šešių moterų – 

7 ir daugiau centimetrų, trijų moterų – 8 ir daigiau centimetrų. Vidurkis - 7,1 cm. 

Suskirsčius moteris į 4 grupes (4 lentelė) pagal kramtomojo raumens ilgį, matome, kad 

tiek I, tiek II grupės moterų kramtomojo raumens ilgis yra labai panašus, tai iliustruoja 3 pav. 

linijinė diagrama 

4 lentelė. Kramtomojo raumens ilgis pagal grupes 

 I grupė II grupė 

Iki 6 cm 1 1 

6-7 cm 8 5 

7-8 cm 4 6 

8 cm ir daugiau 2 3 

 

 

3 pav. I ir II grupės moterų kramtomojo raumens ilgis prieš tyrimą 

 

Moterų apatinio žandikaulio kampas 

Apatinio žandikaulio kampo norma yra laikoma nuo 110 iki 120 laipsnių. Išmatavus 

goniometru I grupės moterų apatinio žandikaulio kampą, penkioms moterims buvo nustatytas 

normos ribas atitinkantis žandikaulio kampas. Likusioms moterims buvo stebimi apatiniojo 

žandikaulio kampo pakitimai: 3 moterims užfiksuotas nedidelis 1 laipsnio pakitimas – jų 

žandikaulio kampas buvo 121 laipsnis. 2 moterų žandikaulio kampas – 122 laipsniai, 3-ų – 123 

laipsniai, po vieną moterį turėjo 124 ir 125 laipsnių žandikaulio kampus. 

II grupės moterų apatiniojo žandikaulio kampo rodmenys labai panašūs: nustatyta, kad 

daugumos moterų – vienuolikos, neatitinka normos ir yra: dešimties didesnis nei 120 laipsnių (3-jų 

moterų 121, 3-jų - 125,  po vieną 123, 124 laipsniai), vienos mažesnis nei 110. Ir tik 4 moterų 

žandikaulio kampas yra normos ribose. 
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Sugrupavus moteris į tris grupes (5 lentelė) pagal apatinio žandikaulio kampo dydį, 

matome, kad abiejų grupių moterų duomenys labai panašūs (4 pav.) Tai patvirtina ir beveik vienodi 

abiejų grupių moterų apatinio žandikaulio kampo ilgio vidurkiai: I gr. – 120,8; II gr. – 120,5 

laipsniai. 

5 lentelė. Apatinio žandikaulio kampas pagal grupes 

 I grupė II grupė 

Iki 110 laipsnių 0 1 

110-120 laipsnių 5 4 

120 laipsnių ir 

daugiau 

10 10 

 

 

4 pav. I ir II grupės moterų apatinio žandikaulio kampo dydis prieš tyrimą 

 

Moterų stuburo kaklinės dalies ilgis 

Buvo matuojamas abiejų grupių moterų galinės kaklo dalies ilgis nuo septinto kaklo 

slankstelio iki atlantinio pakauškaulio sąnario. Matavimas atliktas centimetrine juostele. Nustatyta, 

kad jis abiejose grupėse gana įvairus: nuo 5,8 cm iki 8,5 cm. kas, manoma, leis stebėti kaip kis 

skirtingų ilgių moterų stuburo kaklinės dalys. Vidurkis yra I grupės 6,7 cm, II grupės 7,2 cm.  

Tyrime dalyvaujančių moterų stuburo kaklinės dalies ilgio homogeniškumui nustatyti, rodmenys 

buvo suskirstyti į 4 grupes ir rezultatai parodė (6 lentelė ir 5 pav.), kad nors ir rodmenų amplitudė 

didelė, tačiau abiejose grupėse yra panašus skaičius moterų, turinčių panašius stuburo kaklinės 

dalies ilgio rodmenis. 
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6 lentelė. Stuburo kaklinės dalies ilgis pagal grupes 

 I grupė II grupė 

Iki 6 cm 2 1 

6-7 cm 7 5 

7-8 cm 4 5 

8 cm ir daugiau 2 4 

 

 

5 pav. I ir II grupės moterų stuburo kaklinės dalies ilgis prieš tyrimą 

 

Moterų kaklo šoninis lenkimas 

Tyrime dalyvaujančių moterų kaklo raumenų būklė gana skirtinga, kadangi, atliekant 

kaklo lenkimą į šoną, buvo fiksuojamas gana skirtingas lenkimo laipsnis – nuo 19 iki 35. I-oje 

grupėje 10 moterų, II grupėje 7 moterys kaklą į šoną palenkė nuo 20 iki 30 laipsnių, daugiau nei 30 

laipsnių kaklą į šoną palenkė 4 moterys iš I grupės ir 8 moterys iš II grupės (7 lentelė). Šie 

rodmenys panašūs abiejose grupėse, tačiau mažiau panašūs lyginant su kitais trimis ankstesniais 

rodmenimis. Tai patvirtina ir kaklo šoninio lenkimo vidurkis: I grupės 26,1 laipsnis; II grupės 28,6 

laipsniai. 

7 lentelė. Kaklo šoninis lenkimas pagal grupes 

 I grupė II grupė 

Iki 20 laipsnių 1 0 

20-30 laipsnių 10 7 

30 laipsnių ir 

daugiau 

4 8 
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6 pav. I ir II grupės moterų kaklo šoninis lenkimas prieš tyrimą 

 

Apibendrinant galima teigti, kad, atlikus moterų veido apatinės dalies ir stuburo kaklinės 

dalies raumenų analizę prieš kineziterapiją ir prieš Revitonica metodą nustatyti labai panašūs 

abiejose grupėse dalyvaujančių tiriamųjų kaklo šoninio lenkimo, apatiniojo žandikaulio kampo, 

kramtomųjų raumenų bei stuburo kaklinės dalies rodmenys. 

Pasitelkus statistinius skaičiavimus buvo nustatytas abiejose grupėse dalyvavusių 

tiriamųjų amžiaus homogeniškumas. Abiejų grupių moterų amžiaus vidurkis labai mažai skiriasi.  

3.2. Moterų veido apatinės dalies ir stuburo kaklinės dalies raumenų analizė po 

kineziterapijos ir po Revitonica metodo 

 

Siekiant ištirti kineziterapijos ir Revitonica metodo efektyvumą koreguojant moterų 

veido apatinės dalies ir stuburo kaklinės dalies raumenis, buvo 20 dienų atliekami gydomosios 

gimnastikos ir Revitonica pratimai (aprašyti II skyriuje „Tyrimo metodika“) ir po minėto laiko buvo 

vertinama raumenų pasikeitimų dinamika (6 priedas). 

Kadangi prieš kineziterapiją ir prieš Revitonica metodą buvo apskaičiuoti abiejų grupių 

dalyvių rodmenų: kramtomųjų raumenų, apatiniojo žandikaulio kampo, stuburo kaklinės dalies bei 

kaklo šoninio lenkimo vidurkiai, todėl ir po kineziterapijos ir po Revitonica metodo taip pat buvo 

apskaičiuoti abiejų grupių dalyvių minėtų rodmenų vidurkiai (7, 8, 9, 10 pav.), tam, kad nustatyti 

pokyčių dinamiką.   
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I grupė Kineziterapija II grupė Revitonica
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Kramtomojo raumens pokyčio vidurkis

 

7 pav. Kramtomojo raumens vidurkių palyginimas prieš ir po kineziterapijos bei prieš ir po 

Revitonica metodo; * - statistiškai reikšmingas skirtumas (p<0,05) 
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I grupė Kineziterapija II grupė Revitonica
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Apatinio žandikaulio kampo pokyčio vidurkis

 

8 pav. Apatinio žandikaulio kampo vidurkių palyginimas prieš ir po kineziteraijos bei prieš ir po 

Revitonica metodo; * - statistiškai reikšmingas skirtumas (p<0,05) 

* 

* 
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Stuburo kaklinės dalies pokyčio vidurkis

 

9 pav. Stuburo kaklinės dalies vidurkių palyginimas prieš ir po kineziterapijos bei prieš ir po 

Revitonica metodo; * - statistiškai reikšmingas skirtumas (p<0,05) 

 

0

5

10

15

20

25

30

35

I grupė Kineziterapija II grupė Revitonica

Prieš 26,4 28,2

Po 26,9 32,5

la
ip

sn
ia

i

Kaklo šoninio lenkimo pokyčio vidurkis

 

10 pav. Kaklo šoninio lenkimo vidurkių palyginimas prieš ir po kineziterapijos ir prieš ir po 

Revitonica metodo; * - statistiškai reikšmingas skirtumas (p<0,05) 

 

Rezultatų analizė parodė, kad nevisuose tyrimo etapuose įvyko pokyčiai, todėl toliau 

išsamiai bus aptariami tik tie tyrimo etapai, kur buvo užfiksuoti pokyčiai. 

 

Dinamika po kineziterapijos 

Moterų kramtomojo raumens ilgio pasikeitimų dinamika 

Atlikus šį tyrimą nustatyta, kad kineziterapiniai pratimai (veido mimikos pratimai – 

pirmas, antras bei trečias), kurie yra skirti kramtomųjų raumenų ištempimui rezultatų nedavė, nes 

* 

* 
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nei vienai moteriai kramtomojo raumens ilgis nepadidėjo. Rezultatams įtakos neturėjo skirtingas 

kramtomojo raumens ilgis. Tai galima sieti su tuo, kad taikyti pratimai apatinei veido daliai buvo 

orientuoti į raumenų tonuso didinimą, o ne į raumenų elastingumo koregavimą. Galima teigti, jog 

vieno pratimo, kuris buvo skirtas kramtomųjų raumenų tempimui nepakako koreguojant 

kramtomojo raumens ilgį. Tai gali būti sietina su netaisyklingu pratimo parinkimu. 

Moterų apatinio žandikaulio kampo pasikeitimų dinamika 

Šis tyrimas parodė, kad taikant kineziterapiją, žandikaulio kampo pakitimų nebuvo 

pastebėta.  Tai sietina su kramtomojo raumens pasikeitimų dinamika. Visoms tirtoms moterims 

nebuvo pastebėti kramtomųjų raumenų ilgio pasikeitimai. Tai tiesiogiai susiję su apatiniojo 

žandikaulio kampu. Kramtomojo raumens elastingumas nulemia ir apatiniojo žandikaulio padėtį, 

kuri yra išreikšta laipsniais. Galima teigti, jog pasirinkti veido mimikos pratimai rezultatų nedavė. 

Moterų stuburo kaklinės dalies ilgio pasikeitimų dinamika 

Išanalizavus rezultatus, pakitimai nenustatyti: nei vienai moteriai stuburo kaklinės dalies 

ilgis nei sumažėjo nei padidėjo – liko be pakitimų. Galima teigti, kad pasirinkti kineziterapijos 

pratimai kaklo – pečių juostai, rezultatų nedavė. 

Moterų kaklo šoninio lenkimo dinamika 

Analizuojant penkiolikos tiriamųjų moterų kaklo šoninio lenkimo dinamiką, taip pat kaip 

ir ankstesniuose trijuose tyrimuose buvo siekiama stebėti kineziterapijos efektyvumą. Tyrime 

dalyvavusių moterų kaklo raumenų būklė gana skirtinga, kadangi, atliekant kaklo lenkimą į šoną, 

buvo fiksuojamas gana skirtingas lenkimo laipsnis – nuo 19 iki 35. (8 lentelė). 

8 lentelė. Kaklo šoninio lenkimo pasikeitimų tyrimo rezultatai 

 Kaklo šoninis lenkimas (laipsniais)  

Prieš kineziterapiją Po kineziterapijos Pokytis 

   

M
o
te

ry
s 

23 25 2 

19 19 0 

27 27 0 

31 33 2 

32 32 0 

   

35 38 3 

20 20 0 

20 20 0 

25 25 0 

26 29 3 

20 20 0 

27 27 0 

35 36 1 

29 29 0 

23 23 0 
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Rezultatai parodė, kad penkioms moterims kaklo šoninio lenkimo laipsnis pakito – jų 

lenkimo laipsnis pagerėjo. Fiksuojamas nuo 1 iki 3 laipsnių pakitimas. Bendras kaklo šoninio 

lenkimo dinamikos vidurkis yra 0,73 laipsniai. Rezultatus pavertus procentine išraiška (11 pav.) 

matome, kad 33 procentams moterų rezultatai pagerėjo, 67 procentams moterų rezultatai užfiksuoti 

be pakitimų, pablogėjimų nėra. Galima teigti, kad pasirinkti pratimai kaklo – pečių juostai, buvo 

naudingi koreguojant šoninių kaklo dalių raumenis, didino jų elastingumą, kas nulėmė ir didesnę 

stuburo kaklinės dalies šoninio lenkimo amplitudę. Pastebimas penkių iš penkiolikos moterų 

stuburo kaklinės dalies šoninio lenkimo pagerėjimas rodo, kad minėti pratimai yra efektyvūs tik iš 

dalies. 

 

 

11 pav. Kaklo šoninio lenkimo pasikeitimų dinamika (procentais) 

 

Dinamika po Revitonica metodo 

 Siekiant ištirti Revitonica metodo efektyvumą veido apatinės dalies ir stuburo kaklinės 

dalies raumenų korekcijai, 15 moterų 20 dienų atliko Revitonica pratimus (aprašyti II skyriuje 

„Tyrimo metodika“). Tyrimo pabaigoje buvo fiksuojami kramtomojo raumens, stuburo kaklinės 

dalies ilgis bei apatiniojo žandikaulio kampo ir kaklo šoninio lenkimo kampas ir stebima bei 

analizuojama jų pasikeitimų dinamika (6 priedas):  

Moterų kramtomojo raumens ilgio pasikeitimų dinamika 

 Išmatavus 15 moterų kramtomojo raumens ilgį, nustatyta, kad jo ilgis yra gana skirtingas: 

nuo 5,7 cm. Iki 8,5 cm. Penkių moterų kramtomojo raumens ilgis buvo 6 ir daugiau cm., šešių 

moterų – 7 ir daugiau centimetrų, trijų moterų – 8 ir daugiau centimetrų. Tyrimo pabaigoje, atlikus 

matavimus, nustatyta, kad 13 moterų kramtomasis raumuo pailgėjo, kas rodo, jog pratimas 

„Šauksmas“ yra efektyvus, koreguojant kramtomojo raumens ilgį. Dviem moterims pakitimai 

neužfiksuoti, kaip ir neužfiksuoti pablogėjimai (9 lentelė). Stebint kramtomojo raumens pokytį, 

matome, kad vidutiniškai kramtomasis raumuo pailgėjo 0,15 cm. 
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9 lentelė. Kramtomojo raumens pasikeitimų dinamika 

 Kramtomojo raumens ilgis  

Prieš Revitonica Po Revitonica Pokytis 

M
o
te

ry
s 

6 6,1 0,1 

8,5 8,7 0,2 

6 6,2 0,2 

8 8,2 0,2 

6,5 6,6 0,1 

7,5 7,5 0 

7,9 8,1 0,2 

6,5 6,5 0 

7,1 7,3 0,2 

8 8,1 0,1 

5,7 5,8 0,1 

6,5 6,6 0,1 

7,6 7,8 0,2 

7,5 7,8 0,3 

7 7,2 0,2 

 

Rezultatus pavertus procentine išraiška, matome, kad 87 procentams moterų įvyko 

pagerėjimas, be pakitimų – 13 procentų (12 pav.) 

 

 

12 pav. Kramtomojo raumens pasikeitimų dinamika (procentais) 

 

Analizė parodė, kad atliekant pratimą „Šauksmas“, kuris yra skirtas kramtomojo raumens 

korekcijai, pasiekti gana žymūs rezultatai, kas rodo Revitonica metodo efektyvumą, koreguojat 

kramtomojo raumens ilgį bei jo padėtį. 

Moterų apatinio žandikaulio kampo pasikeitimų dinamika 

Kadangi apatinio žandikaulio kampas parodo kramtomųjų raumenų būklę, todėl šiuo 

tyrimu buvo siekta nustatyti, ar atliekant Revitonica pratimus yra koreguojamas kramtomasis 

raumens – jo ilgis ir elastingumas. 
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10 lentelė. Apatinio žandikaulio pasikeitimų dinamika 

 Apatinio žandikaulio kampas  

Prieš Revitonica Po Revitonica Pokytis 

M
o
te

ry
s 

121 120 1 

120 119 1 

124 121 3 

121 119 2 

125 124 1 

105 105 0 

123 120 3 

116 115 1 

122 121 1 

119 118 1 

125 124 1 

125 124 1 

121 120 1 

122 119 3 

118 115 3 

 

Stebint apatinio žandikaulio kampo pokytį (10 lentelė), matome, kad tik viena moteris, 

turėjusi 105 laipsnių žandikaulio kampą nepasiekė rezultatų. 14 moterų rezultatai teigiami. 

Žandikaulio kampas mažėjo t.y artėjo prie normos 14-ai moterų. Daugiausia – devynioms moterims 

žandikaulio kampas sumažėjo 1 laipsniu, keturioms net trimis laipsniais ir vienai – dviem laipsniais.  

 Rezultatus pavertus procentine išraiška, matome, kad pagerėjo 93 procentams moterų , be 

pakitimų – 7 procentams moterų, o pablogėjimai 0 procentų (13 pav.). 

 

 

13 pav. Apatinio žandikaulio pasikeitimų dinamika (procentais) 

 

Tyrimų rezultatai parodė, kad rezultatai yra teigiami. Pokyčių dinamika yra nuo 1 iki 3 

laipsnių, vidurkį sudaro 1,5 laipsnio, kas rodo gana aukštą metodo efektyvumą.  

Moterų stuburo kaklinės dalies ilgio pasikeitimų dinamika 

Tyrimo rezultatai (11 lentelė) parodė, kad, atliekant Revitonica pratimus galinei bei 

pusiau galinėms kaklo dalims, trylikai moterų rezultatai pagerėjo, dviem liko tokie patys, 
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pablogėjimai neužfiksuoti, kas procentine išraiška būtų 87 procentams moterų rezultatai gerėjo, 13 

procentų be pakitimų (14 pav.). Vidurkis 0,2 cm. 

11 lentelė. Stuburo kaklinės dalies ilgio pasikeitimų dinamika 

 Stuburo kaklinės dalies ilgis   

Prieš Revitonica Po Revitonica dinamika 

M
o
te

ry
s 

6 6,2 0,2 

8,5 8,7 0,2 

6 6,3 0,3 

8,2 8,6 0,4 

6,5 6,7 0,2 

7,8 8 0,2 

8,1 8,3 0,2 

6,5 6,6 0,1 

7,2 7,5 0,3 

8 8 0 

5,8 6 0,2 

6,5 6,5 0 

7,8 8 0,2 

7,5 7,9 0,4 

7,7 7,9 0,3 

 

 

14 pav. Stuburo kaklinės dalies ilgio pasikeitimų dinamika (procentais) 

 

Moterų kaklo šoninio lenkimo dinamika 

Analizuojant penkiolikos tiriamųjų moterų kaklo šoninio lenkimo dinamiką, buvo 

siekiama stebėti Revitonica metodo efektyvumą. Septynios moterys kaklą į šoną palenkė nuo 20 iki 

30 laipsnių, aštuonios nuo 30 laipsnių ir daugiau. Tyrimo pabaigoje visoms moterims stebimi 

ryškūs pakitimai (12 lentelė).  
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12 lentelė. Kaklo šoninio lenkimo pasikeitimų dinamika 

 Kaklo šoninis lenkimas  

Prieš 

Revitonica 

Po Revitonica dinamika 

M
o
te

ry
s 

20 25 5 

36 40 4 

27 30 3 

32 38 6 

22 26 4 

32 36 4 

37 41 4 

35 37 2 

26 29 3 

25 30 5 

20 22 2 

20 23 3 

31 35 4 

32 36 4 

35 40 5 

 

Trims moterims lenkimo kampas padidėjo 5 laipsniais, vienai net 6 laipsniais, daugiausia 

– šešioms moterims lenkimo laipsnis padidėjo 4 laipsniais ir tik dviem moterims lenkimo laipsnis 

padidėjo 2 laipsniais. Fiksuojamas aukštas kaklo šoninio lenkimo dinamikos vidurkis - 3,86 

laipsniai 

Rezultatai procentine išraiška rodo 100 procentų pagerėjimą, todėl galima teigti, kad 

Revitonica pratimai kaklo šoninėms bei pusiau priekinėms dalims yra efektyvūs ir davė gerų 

rezultatų kaklo raumenų elastingumui gerinti. 

Apibendrinant tyrimo rezultatus, gautus, analizuojant kramtomojo raumens, žandikaulio 

kampo, stuburo kaklinės dalies ilgio ir kaklo šoninio lenkimo pasikeitimų dinamiką, galima teigti, 

kad gydomosios gimnastikos pratimai veido mimikai bei pečių juostos koregavimo pratimai  nėra 

efektyvūs, siekiant didinti raumenų elastingumą bei ilgį, kadangi tik vienu atveju iš keturių – tiriant 

kaklo šoninį lenkimą įvyko daliniai dinaminiai pokyčiai. Revitonica pratimai yra efektyvūs, siekiant 

didinti raumenų elastingumą bei ilgį, kadangi visais atvejais įvyko teigiami dinaminiai pokyčiai. 

Labai aukštas dalyvių rezultatų pagerėjimo procentas: nuo 87 iki 100.   

3.3. Metodų efektyvumo palyginimas 

 

Analizuojant, pirmosios grupės moterų veido apatinės dalies ir stuburo kaklinės dalies 

raumenų tyrimo rezultatus prieš ir po kineziterapijos bei antrosios grupės moterų veido apatinės 

dalies ir stuburo kaklinės dalies raumenų tyrimo rezultatus prieš ir po Revitonica metodo taikymo, 

nustatyta minėtų sričių raumenų parametrų pokyčių dinamika. Pasikeitimų dinamikos lyginimo 
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aspektas įgalina ne tik įvertinti raumenų balansą bei korekcijos efektyvumą, tačiau ir išanalizuoti 

skirtingų metodikų pranašumą viena kitos atžvilgiu. 

Kramtomieji raumenys funkcionuoja kramtant, žiovaujant bei judinant apatinįjį 

žandikaulį. Todėl būtina atkreipti dėmesį, kad žmogaus senėjimo procese minėti raumenys trumpėja 

keisdami veido formą ir veido odos būklę. Taigi po kineziterapijos ir po Revitonica metodo taikymo 

išmatavus visų tyrimo dalyvių kramtomųjų raumenų ilgius bei apskaičiavus išvestines (t.y. raumenų 

parametrų pokyčių dinamiką) nustatyta, kad Revitonica metodo taikymo atveju moterų kramtomieji 

raumenys vidutiniškai pailgėjo 0,1466 cm (teigiama kramtomųjų raumenų korekcija), o 

kineziterapijos nulemta minėtoji dinamika lygi 0 cm (15 pav.).   

 

0

0,1466

0

0,02

0,04

0,06

0,08

0,1

0,12

0,14

0,16

Kineziterapijos nulemta pokyčių dinamika Revitonika metodo nulemta pokyčių dinamika

 

15 pav. Kramtomųjų raumenų ilgio pokyčių dinamikos vidurkių (cm) palyginimas 

 

15 paveiksle pateikti rezultatai atskleidė, kad Revitonica metodo taikymas, koreguojant 

kramtomųjų raumenų ilgį bei padėtį, yra efektyvesnis už kineziterapijos užsiėmimus. Tai patvirtino 

ir Stjudento t-kriterijus (p ≤ 0,05) (8 priedas). Nagrinėjamų rezultatų atveju įvertinus, kad abi 

tiriamųjų grupės (imtys) nėra didelės, patikrintas antrosios grupės (taikytas Revitonica metodas) 

rezultatų skirstinys ir nustatyta, kad jo nukrypimai nuo normaliojo buvo labai neženklūs. Pastaroji 

aplinkybė sudarė galimybę nagrinėjamu atveju taikyti Stjudento t-kriterijų. 

Revitonica metodo taikymo, koreguojat kramtomųjų raumenų ilgį bei padėtį, didesnį už 

kineziterapijos efektyvumą taip pat patvirtino ir Mann-Whitney testas (8 priedas). Nustatyta, kad 

statistiškai reikšmingai skiriasi (Mann-Whitney U = 15,000, p ≤ 0,05) pirmosios ir antrosios grupių 

moterų kramtomųjų raumenų parametrų pokyčių dinamikos. Pirmosios grupės moterų tyrimų 

rezultatų pokyčių dinamikos rangų vidurkis – 9,00, o antrosios – 22,00. Didesnis įverčių rangų 

vidurkis parodo, kad, koreguojant moterų kramtomųjų raumenų ilgį bei padėtį, Revitonica metodo 

taikymas yra efektyvesnis. 

Tolimesnė tyrimų rezultatų analizė parodė, kad pirmosios ir antrosios grupių moterų 

apatinio žandikaulio kampo laipsnių pasikeitimų dinamikos skiriasi (16 pav.), o skirtumas yra 

statistiškai reikšmingas (p ≤ 0,05). Rezultatai gauti taikant Stjudento t-kriterijų. Taigi galima teigti, 
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kad kineziterapijos poveikis, koreguojant moterų apatinio žandikaulio kampo laipsnį, yra mažiau 

efektyvus, lyginant su Revitonica metodo poveikiu. Todėl apibendrintai galima teigti, kad 

kineziterapijos užsiėmimai darė labai menką arba nedarė visiškai jokios įtakos pirmosios grupės 

moterų kramtomųjų raumenų būklės gerinimui. Tuo tarpu taikyti Revitonica metodo pratimai 

antrosios grupės moterų kramtomųjų raumenų būklės gerinimui įtaką darė ženkliai didesnę ir tai 

objektyviai atskleidė statistiniai skaičiavimai. 
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16 pav. Apatinio žandikaulio kampo pokyčių dinamikos vidurkių palyginimas (laipsniais) 

 

Mann-Whitney kriterijus taip pat patvirtino anksčiau minėtų statistiškai reikšmingų 

skirtumų egzistavimą (Mann-Whitney U = 7,500, p ≤ 0,05). Pirmosios grupės moterų tyrimų 

rezultatų pokyčių dinamikos rangų vidurkis – 8,50, o antrosios – 22,00. Taigi didesnis matavimų 

rezultatų rangų vidurkis parodo, kad Revitonica metodo taikymas yra efektyvesnis koreguojant 

moterų apatinio žandikaulio kampo laipsnį.  

Žinant, kad moterų apatinio žandikaulio kampas parodo kramtomųjų raumenų būklę, o 

kramtomųjų raumenų elastingumas nulemia apatinio žandikaulio padėtį (pastaroji išreiškiama 

laipsniais), buvo siekta nustatyti, ar egzistuoja šiame tyrime statistiškai reikšminga pristatytų 

požymių koreliacija. Šiam tikslui pasiekti buvo apskaičiuotas Pearson koreliacijos koeficientas, 

kuriuo remiantis galima teigti, kad nustatytas stiprus (R=0,715) ir statistiškai reikšmingas (p ≤ 0,05) 

ryšys tarp antrosios grupės moterų (Revitonica metodo taikymo atvejis) kramtomųjų raumenų 

pokyčių dinamikos ir apatinio žandikaulio kampo pokyčių dinamikos. T.y. kuo labiau teigiama 

linkme keitėsi konkrečios tiriamos moters apatinio žandikaulio padėtis ir kuo pokytis didesnis, tuo 

labiau koreguotas ir jos kramtomųjų raumenų ilgis. Duomenys pateikti 13 lentelėje. Pirmosios 

grupės moterų tarpe minėtų požymių koreliacijos nustatyti negalima, nes abiem atvejais pokyčių 

dinamikos vidurkiai lygūs 0 (kitaip tariant pokyčiai neįvyko). 

 

 

 



43 
 

13 lentelė. Antrosios grupės porinių dažnių lentelė 

  

  
Laipsniai 

Kramtomųjų raumenų pokyčių dinamika, mm 

0 1 2 2 3 Viso 

Apatinio žandikaulio kampo 

pokyčių dinamika 

0 1 0   0 0  0  1 

6,7% 0% 0% 0% 0% 6,7% 

1 1 5 1 2 0  9 

6,7% 33,3% 6,7% 13,3% 0% 60,0% 

2 0  0  1 0  0  1 

0% 0% 6,7% 0% 0% 6,7% 

3 0  0  1 2 1 4 

0% 0% 6,7% 13,3% 6,7% 26,7% 

Viso 2 5 3 4 1 15 

13,3% 33,3% 20,0% 26,7% 6,7% 100,0% 

 

Moterų stuburo kaklinės dalies ilgio pasikeitimų dinamikos lyginamoji analizė atskleidė, 

jog kineziterapijos užsiėmimų reikšmingumas kaklinės dalies ilgio pasikeitimų dinamikai 

neišryškėjo, o Revitonica metodo poveikis minėtai sričiai pastebėtas ir išreikštas aritmetiniu 

vidurkiu 0,213 cm (17 pav.). Pritaikius Stjudento t-kriterijų pastebėta, kad pastarieji dinamikos 

pokyčiai yra ir statistiškai reikšmingi (p ≤ 0,05). Vadinasi Revitonica metodo pratimai daro didesnę 

teigiamą įtaką koreguojant moterų stuburo kaklinės dalies ilgį, nei kineziterapijos užsiėmimai. Šią 

tendenciją patvirtino ir Mann-Whitney testas. Nustatyta, kad statistiškai reikšmingai skiriasi (Mann-

Whitney U = 9,000, p ≤ 0,05) pirmosios ir antrosios grupių moterų stuburo kaklinės dalies ilgio 

pasikeitimų dinamikos. Pirmosios grupės moterų tyrimų rezultatų pokyčių dinamikos rangų 

vidurkis – 8,60, o antrosios – 22,40.  
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17 pav. Stuburo kaklinės dalies ilgio pokyčių dinamikos vidurkių (cm) palyginimas 

 

Analizuojant bendrai pirmosios ir antrosios grupių moterų tyrimų rezultatus (bemaž pusę 

visų atvejų) buvo įžvelgtos tiesioginės proporcijos tarp stuburo kaklinės dalies ilgio ir kramtomojo 

raumens ilgio. Pritaikius Pearson koreliacijos koeficientą nustatyta, kad egzistuoja stiprus (Pearson 
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rho 0,872) ir statistiškai reikšmingas (p ≤ 0,05) ryšys ir tarp minėtų požymių pokyčių dinamikos. 

Vadinasi kuo didesnė ilgio dinamika išryškėjo tiriamos moters kramtomojo raumens atžvilgiu, tuo 

labiau buvo galima įžvelgti ir didesnę stuburo kaklinės dalies ilgio dinamikos raišką. Ši tendencija 

vyravo tik antrojoje tirtų moterų grupėje. 

18 paveiksle palyginti pirmosios ir antrosios grupių moterų kaklo šoninio lenkimo 

laipsnių pokyčių dinamikos vidurkiai. 
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18 pav. Kaklo šoninio lenkimo pokyčių dinamikos vidurkių palyginimas (laipsniais) 

 

18 paveiksle pavaizduoti moterų kaklo šoninio lenkimo laipsnių pokyčių dinamikų 

skirtumai yra statistiškai reikšmingi (p ≤ 0,05). Mann-Whitney kriterijus patvirtino minėtų 

statistiškai reikšmingų skirtumų egzistavimą (Mann-Whitney U = 15,000, p ≤ 0,05). Pirmosios 

grupės moterų tyrimų rezultatų pokyčių dinamikos rangų vidurkis – 9,00, o antrosios – 22,00. Taigi 

didesnis matavimų rezultatų rangų vidurkis parodo, kad Revitonica metodo taikymas yra 

efektyvesnis koreguojant moterų kaklo šoninio lenkimo laipsnį. 

Įvertinus, kad moterų stuburo kaklinės dalies ilgis gali lemti moterų kaklo šoninio 

lenkimo laipsnį tyrimo rezultatų analizės metu buvo siekiama tai patikrinti ir nustatyti, ar egzistuoja 

statistiškai reikšmingi koreliaciniai ryšiai vertinant išskirtinai tik įvykusių pokyčių dinamikas. 

Pritaikius Pearson koreliacijos koeficiento testą nustatyta, kad pirmosios grupės moterų tarpe 

minėtų statistiškai reikšmingų koreliacinių ryšių patikrinimas neįmanomas, nes jų stuburo kaklinės 

dalies ilgio pokyčių dinamikos vidurkis lygus 0 cm. Tuo tarpu antrosios grupės moterų situacija 

parodė, kad nagrinėjamų požymių atžvilgiu egzistuoja silpni tarpusavio ryšiai, tačiau jie nėra 

statistiškai reikšmingi (Pearson rho 0,282, p ≤ 0,309). Apibendrinant galima teigti, kad antrosios 

grupės moterų kaklo šoninio lenkimo laipsnio didėjimą po Revitonica metodo taikymo lėmė ne tik 

moterų stuburo kaklinės dalies pailgėjimas, bet ir kiti veiksniai, kurie tyrimo metu nebuvo fiksuoti. 

Taip pat tyrimo metu nestatyta, kad antrosios grupės moterų kaklo šoninio lenkimo 

laipsnio pokyčio dinamika neturi statistiškai reikšmingų koreliacinių ryšių su kramtomojo raumens 

ilgio pokyčio dinamika bei su apatinio žandikaulio kampo laipsnio pokyčio dinamika. 
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Tyrimo rezultatų analizės metu buvo patikrinta, ar statistiškai reikšmingai skiriasi 

jaunesnių ir vyresnių moterų (amžiaus grupių naujam sudarymui atskaitos tašku pasirinktas amžiaus 

vidurkis. Visos moterys, kurių amžius neviršijo minėto vidurkio priskirtos jaunesniųjų grupei, o 

likusios – vyresniųjų) kramtomojo raumens, apatinio žandikaulio kampo, stuburo kaklinės dalies 

ilgio ir kaklo šoninio lenkimo pasikeitimų dinamikų vidurkiai. Tenka konstatuoti, kad statistiškai 

reikšmingų skirtumų nenustatyta. Vadinasi moters amžius, tyrimo metu nebuvo reikšmingas 

veiksnys nagrinėtų sričių parametrų pokyčių dinamikai. Todėl tikėtina, kad Revitonica metodo 

taikymo atveju išryškėjęs didesnis efektyvumas lyginant su kineziterapija, neturi pretenzijų amžiaus 

ribojimui bei kitiems su amžiumi susijusiems kriterijams.  

Apibendrinant tyrimo rezultatų palyginimus, kai buvo vertinama kramtomojo raumens, 

apatinio žandikaulio kampo, stuburo kaklinės dalies ilgio ir kaklo šoninio lenkimo pasikeitimų 

dinamika, galima teigti, kad Revitonica metodo taikymas yra efektyvesnis už kineziterapiją. Šią 

situaciją lemia po Revitonica metodo taikymo gauti didesni minėtų sričių dinaminiai pokyčiai, kurie 

visais atvejais yra statistiškai reikšmingi. 

3.4. Tyrimo rezultatų aptarimas 

 

Stuburo kaklinės dalies deformacijos bei veido ovalo pakitimai aktuali problema, ypač 

būdinga vyresnio amžiaus moterims (Осьминина, Н.Б. Воскресение лица, или Обыкновенное 

чудо. 2010, 60 p.). 

Atlikto tyrimo rezultatai parodė, kad apatiniojo žandikaulio kampas  nebuvo normos 

ribose didžiajai daliai ( 21 iš 30)  tirtų moterų.  

Literatūros analizėje autorių (Cuccia, A., Caradonna, C., 2009) pastebėta stuburo 

kaklinės dalies sąsaja su kaukole, tame tarpe ir veido raumenimis, pasitvirtino ir tyrimo metu. 

Daugiau nei pusės tiriamųjų moterų stuburo kaklinės dalies ilgis buvo toks pat kaip ir kramtomojo 

raumens. Pritaikius Pearson koreliacijos koeficientą, nustatyta, kad egzistuoja stiprus (R=0,872) ir 

statistiškai reikšmingas (p ≤ 0,05) ryšys ir tarp minėtų požymių pokyčių dinamikos. 

Tyrimo metu nustatyta, kad kramtomųjų raumenų deformacijoms koreguoti yra svarbūs  

tempimo pratimai, jei jie yra teisingai parinkti.  

Stebimas akivaizdus kramtomųjų raumenų pokytis taikant Revitonica metodą ( 13 iš 15 

moterų / 87 %). Priešingai, taikant kineziterapiją ( veido mimikos bei kaklo – pečių juostos 

koregavimo pratimus) rezultatai nebuvo fiksuojami.  

Tyrimo rezultatai sutampa su Fricton (Friction, 2005, 31- 36 p.) nuomone, kuris pastebi, 

kad koreguojant kramtomųjų raumenų nulemtos apatiniojo žandikaulio pakitimus yra efektyvi 

kineziterapija, tempimo bei stabilizavimo pratimai, ypatingai stuburo kaklinei daliai.  
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Tempimo bei raumenų balansavimo pratimai pagal Revitonica metodą buvo efektyvūs 

visuose tirtose kategorijose – kramtomojo raumens, žandikaulio kampo, stuburo kaklinės dalies bei 

kaklo šoninio lenkimo. Kramtomasis raumuo vidutiniškai pagerėjo 0,1 cm., žandikaulio kampo 

pokyčių dinamika yra 1,5 laipsnio, stuburo kaklinės dalies pagerėjimo vidurkis yra 0,2 cm., o kaklo 

šoninio lenkimo dinamikos vidurkis – 3,9 laipsniai. 

Taikant gydomosios gimnastikos pratimus fiksuojamas tik kaklo šoninio lenkimo 

pagerėjimas (dinamikos vidurkis 0,7 laipsniai). 

Stebima dinamika tik vienu aspektu ( kaklo šoninis lenkimas) taikant gydomosios gimnastikos 

pratimus gali būti sietina su netaisyklingu raumenų, ypač veido, treniravimo principu.  

Anot Natalijos Osmininos (2010, 9 p.), raumenų tonusas tiesiogiai priklauso nuo skeleto. 

Kuriant visas minėtąsias veido mankštas buvo manoma, jog veido raumenys, su amžiumi netenka 

savo tonuso. Aprašant veido mankštas yra pateikiama analogija su kūno raumenimis. 

Galima teigti, kad tyrime naudoti kineziterapijos pratimai nedavė rezultatų koreguojant kramtomąjį 

raumenį, apatiniojo žandikaulio kampą, stuburo kaklinę dalį, nes minėtųjų pratimų atlikimo 

principas nebuvo taisyklingas. 

Tyrimo rezultatams pritaikius Mann-Whitney testą bei Stjudento t-kriterijų pastebėta, kad 

taisyklingas raumenų treniravimo principas turi labai didelę reikšmę rezultatams. 

Mann-Whitney testas parodė Revitonica metodo efektyvumą prieš gydomosios gimnastikos 

pratimus, koreguojant kramtomąjį raumenį ((Mann-Whitney U = 15,000, p ≤ 0,05). 

Stjudento t-kriterijus taip pat tai patvirtino ((p ≤ 0,05). 

Revitonica metodo efektyvumas patvirtintas ir kitais atvejais. Pritaikius Mann-Whitney 

kriterijų matomas statistiškai reikšmingų skirtumų egzistavimas koreguojant žandikaulio kampą 

((Mann-Whitney U = 7,500, p ≤ 0,05). Tai patvirtino ir  Stjudento t-kriterijus ((p ≤ 0,05). 

Revitonica metodo poveikis stuburo kaklinei daliai taip pat patikrintas taikant Mann-Whitney testą 

(Mann-Whitney U = 9,000, p ≤ 0,05) bei Stjudento t-kriterijų (p ≤ 0,05).  

Abu statistiniai skaičiavimai taip pat atlikti ir su kaklo šoniniu lenkimu - (Mann-Whitney U = 

15,000, p ≤ 0,05), Stjudento t-kriterijus ((p ≤ 0,05). 
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IŠVADOS 

 

1. Prieš kineziterapiją ir prieš Revitonica metodą nustatytas abiejose grupėse dalyvaujančių 

tiriamųjų amžiaus, kaklo šoninio lenkimo laipsnio, apatiniojo žandikaulio kampo laipsnio, 

kramtomojo raumens ilgio bei stuburo kaklinės dalies ilgio homogeniškumas (p>0,05). 

2. Tyrimo metu nustatyta, kad kineziterapija (veido mimikos bei pečių juostos koregavimo 

pratimai) nėra efektyvūs, siekiant didinti raumenų elastingumą bei ilgį, kadangi tik vienu atveju 

iš keturių – tiriant kaklo šoninį lenkimą įvyko daliniai dinaminiai pokyčiai. Tyrimo metu 

nustatyta, kad Revitonica pratimai yra efektyvūs, siekiant didinti raumenų elastingumą bei ilgį 

(p ≤ 0,05). 

3. Palyginimus tyrimo rezultatus, kai buvo vertinama kramtomojo raumens, apatinio žandikaulio 

kampo, stuburo kaklinės dalies ilgio ir kaklo šoninio lenkimo pasikeitimų dinamika, nustatyta, 

kad Revitonica metodo taikymas yra efektyvesnis už kineziterapiją (p ≤ 0,05). 
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1 priedas 

STUBURAS 

 

 

 

Šaltinis. Vigue-Martin. Žmogaus kūno atlasas 60 p. 

 

 



52 
 

2 priedas 

 

EGIPTO GRAŽUOLĖ NEFERTITĖ 
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3 priedas 

 

VEIDO RAUMENYS 

 

 

Šaltinis. Vigue-Martin. Žmogaus kūno atlasas. 26 p. 
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4 priedas 

 

KAKLO RAUMENYS 

 

PAVIRŠINIAI. VAIZDAS IŠ DEŠINĖS IR PRIEKIO 

 

GILIEJI. VAIZDAS IŠ DEŠINĖS IR PRIEKIO 

 

Šaltinis. Zachovajevas P. 2012 m., 116 -117 p. 
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5 priedas 

REVITONICA PRATIMŲ PLANAS 

(tik originale) 

6 priedas 

 

TYRIMO DUOMENYS IR REZULTATAI 
 

I gr. Kineziterapija         

Tiriamasi

s 

vardas amžiu

s 

stuburo 

kaklines dalies 

ilgis 

kaklo šoninis 

lenkimas  

apatinio 

žandikaulio 

kampas 

kramtomojo 

raumens ilgis 

      prieš po prieš po prieš po prieš po 

1 Dalyvis 42 6,2 6,2 23 25 122 122 6 6 

2 Dalyvis 51 5,8 5,8 19 19 125 125 5,9 5,9 

3 Dalyvis 47 6,7 6,7 27 27 123 123 6,8 6,8 

4 Dalyvis 39 7,3 7,3 31 33 119 119 7,3 7,3 

5 Dalyvis 41 7 7 32 32 121 121 7 7 

6 Dalyvis 35 8,1 8,1 35 38 110 110 8 8 

7 Dalyvis  46 6,3 6,3 20 20 123 123 6,3 6,3 

8 Dalyvis 33 5,9 5,9 20 20 124 124 6 6 

9 Dalyvis 41 6,9 6,9 25 25 120 120 6,9 6,9 

10 Dalyvis 48 7 7 26 29 118 118 7 7 

11 Dalyvis 36 6 6 20 20 121 121 6 6 

12 Dalyvis 47 6,3 6,3 27 27 123 123 6,3 6,3 

13 Dalyvis 38 8 8 35 36 120 120 8 8 

14 Dalyvis 40 6,1 6,1 29 29 122 122 6,1 6,1 

15 Dalyvis 31 7 7 23 23 121 121 7 7 

           

II gr. Revitonica          

Tiriamasi

s 

vardas amžiu

s 

stuburo 

kaklines dalies 

ilgis 

kaklo šoninis 

lenkimas  

apatinio 

žandikaulio 

kampas 

kramtomojo 

raumens ilgis 

      prieš po prieš po prieš po prieš po 

1 Dalyvis 36 6 6,2 20 25 121 120 6 6,1 

2 Dalyvis 35 8,5 8,7 36 40 120 119 8,5 8,7 

3 Dalyvis 45 6 6,3 27 30 124 121 6 6,2 

4 Dalyvis 38 8,2 8,6 32 38 121 119 8 8,2 

5 Dalyvis 52 6,5 6,7 22 26 125 124 6,5 6,6 

6 Dalyvis 48 7,8 8 32 36 105 105 7,5 7,5 

7 Dalyvis 41 8,1 8,3 37 41 123 120 7,9 8,1 

8 Dalyvis 40 6,5 6,6 35 37 116 115 6,5 6,5 

9 Dalyvis 32 7,2 7,5 26 29 122 121 7,1 7,3 

10 Dalyvis 43 8 8 25 30 119 118 8 8,1 

11 Dalyvis 56 5,8 6 20 22 125 124 5,7 5,8 

12 Dalyvis 42 6,5 6,5 20 23 125 124 6,5 6,6 

13 Dalyvis 39 7,8 8 31 35 121 120 7,6 7,8 

14 Dalyvis 29 7,5 7,9 32 36 122 119 7,5 7,8 

15 Dalyvis 52 7 7,3 35 40 118 115 7 7,2 
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7 priedas 
 

DEMOGRAFINIŲ DUOMENŲ CHARAKTERISTIKOS DUOMENYS 

 

I GRUPĖ 
 

Statistics 

a1   

N Valid 15,000 

Missing ,000 

Mean 41,000 

Std. Error of Mean 1,521 

Median 41,000 

Mode 41,000a 

Std. Deviation 5,892 

Variance 34,714 

Skewness ,005 

Std. Error of Skewness ,580 

Kurtosis -,875 

Std. Error of Kurtosis 1,121 

Range 20,000 

Minimum 31,000 

Maximum 51,000 

Sum 615,000 

Percentiles 25 36,000 

33,33333333 38,333 

50 41,000 

66,66666667 44,667 

75 47,000 

a. Multiple modes exist. The smallest value is shown 

 

a1 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 31 1 6,7 6,7 6,7 

33 1 6,7 6,7 13,3 

35 1 6,7 6,7 20,0 

36 1 6,7 6,7 26,7 

38 1 6,7 6,7 33,3 

39 1 6,7 6,7 40,0 

40 1 6,7 6,7 46,7 

41 2 13,3 13,3 60,0 

42 1 6,7 6,7 66,7 

46 1 6,7 6,7 73,3 

47 2 13,3 13,3 86,7 

48 1 6,7 6,7 93,3 

51 1 6,7 6,7 100,0 

Total 15 100,0 100,0  
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II GRUPĖ 
 

Statistics 

a1   

N Valid 15,000 

Missing ,000 

Mean 41,867 

Std. Error of Mean 1,983 

Median 41,000 

Mode 52,000 

Std. Deviation 7,680 

Variance 58,981 

Skewness ,266 

Std. Error of Skewness ,580 

Kurtosis -,512 

Std. Error of Kurtosis 1,121 

Range 27,000 

Minimum 29,000 

Maximum 56,000 

Sum 628,000 

Percentiles 25 36,000 

33,33333333 38,333 

50 41,000 

66,66666667 44,333 

75 48,000 

 

 

a1 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 29 1 6,7 6,7 6,7 

32 1 6,7 6,7 13,3 

35 1 6,7 6,7 20,0 

36 1 6,7 6,7 26,7 

38 1 6,7 6,7 33,3 

39 1 6,7 6,7 40,0 

40 1 6,7 6,7 46,7 

41 1 6,7 6,7 53,3 

42 1 6,7 6,7 60,0 

43 1 6,7 6,7 66,7 

45 1 6,7 6,7 73,3 

48 1 6,7 6,7 80,0 

52 2 13,3 13,3 93,3 

56 1 6,7 6,7 100,0 

Total 15 100,0 100,0  
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8  priedas 

 

 

STATISTINIO REIKŠMINGUMO NUSTATYMO,  NAUDOJANT MANN-WHITNEY 

TESTĄ IR  STJUDENTO T-KRITERIJŲ DUOMENYS 

 

Matuojamas skirtumas tarp 1 ir 2 grupių (stuburo kaklines dalies ilgis) 

 

F Sig. 

2,380 0,134 

 
Mann-Whitney Test 

 

Ranks 

 Grupė N Mean Rank Sum of Ranks 

Stuburo kaklines dalies ilgis 1 15 12,43 186,50 

2 15 18,57 278,50 

Total 30   

 

Test Statisticsb 

 stuburo kaklines dalies ilgis 

Mann-Whitney U 66,500 

Wilcoxon W 186,500 

Z -1,913 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,056 

 

 

Matuojamas skirtumas tarp 1 ir 2 grupių (kaklo šoninis lenkimas) 

 

F Sig. 

0,634 0,433 

 
Mann-Whitney Test 

 

Ranks 

 Grupė N Mean Rank Sum of Ranks 

Kaklo šoninis lenkimas 1 15 11,87 178,00 

2 15 19,13 287,00 

Total 30   

 

 

Test Statisticsb 

 Kaklo šoninis lenkimas 

Mann-Whitney U 58,000 

Wilcoxon W 178,000 

Z -2,266 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,063 
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Matuojamas skirtumas tarp 1 ir 2 grupių (apatinio žandikaulio kampas) 

 

F Sig. 

0,447 0,509 

 
 

Mann-Whitney Test 

 

Ranks 

 Grupė N Mean Rank Sum of Ranks 

Apatinio žandikaulio kampas 1 15 17,90 268,50 

2 15 13,10 196,50 

Total 30   

 

 

Test Statisticsb 

 Apatinio žandikaulio kampas 

Mann-Whitney U 76,500 

Wilcoxon W 196,500 

Z -1,504 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,132 

 

Matuojamas skirtumas tarp 1 ir 2 grupių (kramtomojo raumens ilgis) 

 

F Sig. 

1,1404 0,246 

 

Mann-Whitney Test 

 

Ranks 

 Grupė N Mean Rank Sum of Ranks 

Kramtomojo raumens ilgis 1 15 12,73 191,00 

2 15 18,27 274,00 

Total 30   

 

Test Statisticsb 

 Kramtomojo raumens ilgis 

Mann-Whitney U 71,000 

Wilcoxon W 191,000 

Z -1,724 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,085 
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Matuojama dinamika tarp 1 ir 2 grupių (stuburo kaklines dalies ilgis) Dinamika 

 

F Sig. 

16,570 0,000 

 

Mann-Whitney Test 

 

Ranks 

 Grupė N Mean Rank Sum of Ranks 

skirtumas 1 15 9,00 135,00 

2 15 22,00 330,00 

Total 30   

 

 

Test Statisticsb 

 skirtumas 

Mann-Whitney U 15,000 

Wilcoxon W 135,000 

Z -4,508 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,000 

 

 

Matuojama dinamika tarp 1 ir 2 grupių (kaklo šoninis lenkimas) Dinamika 

 

F Sig. 

0,321 0,576 

 

Mann-Whitney Test 

 

Ranks 

 Grupė N Mean Rank Sum of Ranks 

skirtumas2 1 15 8,60 129,00 

2 15 22,40 336,00 

Total 30   

 

 

Test Statisticsb 

 skirtumas2 

Mann-Whitney U 9,000 

Wilcoxon W 129,000 

Z -4,409 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,000 
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Matuojama dinamika tarp 1 ir 2 grupių (apatinio žandikaulio kampas) Dinamika 

 

F Sig. 

42,748 0,00 

 
Mann-Whitney Test 

 

Ranks 

 Grupė N Mean Rank Sum of Ranks 

skirtumas3 1 15 8,50 330,00 

2 15 22,00 135,00 

Total 30   

 

 

Test Statisticsb 

 skirtumas3 

Mann-Whitney U 7,500 

Wilcoxon W 127,000 

Z -4,810 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,000 

 

Matuojama dinamika tarp 1 ir 2 grupių (kramtomojo raumens ilgis) Dinamika 

 

F Sig. 

44,319 0,000 

 
Mann-Whitney Test 

 

Ranks 

 Grupė N Mean Rank Sum of Ranks 

skirtumas4 1 15 9,00 135,00 

2 15 22,00 330,00 

Total 30   

 

 

Test Statisticsb 

 skirtumas4 

Mann-Whitney U 15,000 

Wilcoxon W 135,000 

Z -4,517 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,000 
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Stjudento testas (t-test) 
 

  
  
  
  t df Sig. (2-tailed) 

Stuburo kaklines dalies ilgis -2,215 28 ,035 

Kaklo šoninis lenkimas -2,481 28 ,019 

Apatinio žandikaulio kampas 1,223 28 ,232 

Kramtomojo raumens ilgis -1,804 28 ,082 

Dinamika1  -6,959 14,000 ,000 

Dinamika2 -7,499 28 ,000 

Dinamika3  5,358 14,000 ,000 

Dinamika4  -6,813 14,000 ,000 

 

 

Group Statistics 

 Grupė N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

Stuburo 

kaklines 

dalies ilgis 

1 15 6,707 ,7166 ,1850 

2 15 7,373 ,9192 ,2373 

Kaklo šoninis 

lenkimas 

1 15 26,867 6,0103 1,5519 

2 15 32,533 6,4903 1,6758 

Apatinio 

žandikaulio 

kampas 

1 15 120,800 3,5295 ,9113 

2 15 118,933 4,7429 1,2246 

Kramtomojo 

raumens ilgis 

1 15 6,707 ,6995 ,1806 

2 15 7,233 ,8886 ,2294 

Dinamika1 1 15 ,000 ,0000 ,0000 

2 15 ,213 ,1187 ,0307 

Dinamika2 1 15 ,733 1,1629 ,3003 

2 15 3,867 1,1255 ,2906 

Dinamika3 1 15 ,000 ,0000 ,0000 

2 15 -1,467 1,0601 ,2737 

Dinamika4 1 15 ,0000 ,00000 ,00000 

2 15 ,1467 ,08338 ,02153 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


